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    PROCES-VERBAL 
 Incheiat astazi 09-01-2012 cu ocazia sedintei extraordinare a  

Consiliului Local al Municipiului Timisoara 
 
 
Presedinte de sedinta – Cons.SZABO FRANCISC  
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 22; 
Au absentat : Romeo Barlea,Ciprian Bogdan,Claudia Borza, Mosiu Simion si Radu Toanca. 
Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul viceprimar 
Sorin Grindeanu , domnul viceprimar Adrian Orza si domnul secretar Ioan Cojocari. 
 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului municipiului Timisoara  nr. 33 din 
data de 05.01.2012 . 
 
Dl. SZABO : Bună ziua. Vă urez tuturor La mulţi ani! Supun la vot Procesul Verbal al 
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 13.12.2011. 
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 20 voturi pentru 
           -  1 abtinere 

Supun la vot Procesul Verbal al Şedinţei Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
din data de 16.12.2011. 
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile:    -20 voturi pentru 
   - 1 abtinere 
Supun la vot Procesul Verbal al Şedinţei Consiliului Local al Municipiului Timişoara din 
data de 20.12.2011. 
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile: -20 voturi pentru 
           - 1 abtinere 

 
PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2011.  
 
Dl. SZABO : Supun la vot aprobarea Ordinei de zi a Şedinţei Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara din data de 09.01.2012. 
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile: -20 voturi pentru 
Dl. PRIMAR: Daţi-mi voie să vă explic despre ce e vorba.  La fel ca şi în alţi ani, atunci 
când există un excedent bugetar, în temeiul Legii nr. 273/2006, legiuitorul prevede un anumit 
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mod ca acest excedent bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar să fie transferat de 
pe un an pe altul ca să nu se piardă. Şi în acest sens noi am reprodus în referat de fapt textul 
de lege, care se referă la buget de dezvoltare, la subvenţiile care vin de la bugetul de stat. La 
acoperirea temporară a  golurilor de casă şi acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale 
secţiunilor de funcţionare ceea ce în cazul în speţă  nu este vorba. Pentru că nu avem 
asemenea lucruri. Într-o vreme aceste lucruri mergeau pe Dispoziţia Primarului şi era mult 
mai simplu. Acum ni s-a cerut în mod explicit de la finanţele publice să promovăm o hotărâre 
de consiliu local prin care de fapt noi reportăm cu aceeaşi destinaţie deci pe proiecte de 
dezvoltare sau pentru acoperirea unor goluri temporare de  casă, nişte sume. Dacă vă uitaţi pe 
pagina următoare din 2010 avem un sold de 3.600.000 lei şi un excedent la  31 decembrie de 
27.000.000 lei din care pe secţiunea de funcţionare este 1.149.000 şi pe secţiunea de 
dezvoltare 25.884.000. Cumulat dă 30.640.334. Şi atunci am propus utilizarea acestui 
excedent pentru acele proiecte care nu s-au finalizat, care au hotărâri de consiliu local de 
aprobare, iar sumele de fapt care se raportează, se raportează cu aceeaşi destinaţie, pe 
proiecte în principal şi vedeţi că de la poziţia 1 de la Staţia de monitorizare  hemodinamică 
de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş până la retehnologizarea 
centralelor termice de cartier, sunt chestiuni avizate prin hotărâri de consiliu local, ne-am 
prevalat de prevederea ca ele să fie destinate proiectelor care au fost votate iniţial. Deci nu 
putem adăuga şi veni cu noi proiecte, dacă se doreşte a se veni cu noi proiecte şi am înţeles 
că există o astfel de solicitare, când facem bugetul pe 2012 le inserăm. Dar noi nu putem 
acum face această reportare decât pe proiecte existente aprobate şi strict pe aceste proiecte şi 
de asemenea mai există o rubrică aşa cum vă spuneam care prevede acoperirea golurilor 
temporare de casă, în jur de 1.000.000. Din fericire repet  nu e necesar să acoperim eventuale 
deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare la sfârşitul acestui exerciţiu bugetar. Deci 
aceasta ar fi toată chestiunea, e mai mult una formală care trebuie avizată, în ideea că aceşti 
bani să poată fi, să li se asigure continuitatea cheltuirii până o să votăm bugetul local. De 
bugetul pe 2012 pot să vă spun că noi am avut o primă evaluare săptămâna trecută, Joi o să 
mă întâlnesc cu Direcţia Economică, Direcţia Fiscală, Direcţia Dezvoltare cu domnii 
viceprimari şi o să batem în cuie din punct de vedere macrobugetar scheletul acestui buget şi 
după aceea bineînţeles că o să-l băgăm în comisii, şi o să fie discuţii eu sper nu ştiu dacă o să 
reuşim  până în 31 ianuarie să-l votăm, pentru că  va trebui să facem publicitate un fel de 
dezbatere publică, va trebui să-l afişăm, dar m-aş bucura ca la mijlocul lunii februarie să-l 
avem votat în cel mai bun caz şi atunci eu zic că suntem într-un grafic normal. Vă doresc Un 
An Nou fericit. Vă mulţumesc că aţi venit şi sper că anul acesta vom avea o colaborare mai 
bună.  
Dl. JICHICI: Am două întrebări. Prima este: care este defalcarea golurilor temporare de 
casă pe funcţionare şi pe dezvoltare în anul curent?,  pentru că aici avem o acoperire de 1 
milion şi nu rezultă care sunt cele două goluri de casă şi a doua întrebare: care sunt sursele 
acestui excedent? în conformitate cu alin.1.2 şi 1.3 din Lege, execedentul de pe secţiunea de 
dezvoltare trebuie să-l alocăm strict pe exact aceeaşi destinaţie, din materialul pe care l-am 
primit nu rezultă sub nicio formă care este structura excedentului pe secţiunea de dezvoltare. 
Mulţumesc.  
Dl. PRIMAR: În principiu noi pe secţiunea de dezvoltare dacă vedeţi sunt toate proiectele de 
la poziţia 1 şi până la penultima poziţie sunt pe chestiuni de dezvoltare, proiecte sau chestiuni 
deja concrete cum ar fi retehnologizarea centralelor termice. Cu acoperirea golurilor 
temporare de casă o rog pe dna. Haracicu să vă explice configurarea aşa cum aţi cerut dvs.  
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Dna. HARACICU:  La închiderea anului după ce s-au efectuat regularizările cu bugetul de 
stat cu transferurile, la secţiunea de funcţionare a rămas un excedent de 290.930 pentru, 
rezultat din donaţii şi sponsorizări care s-a reportat în anul şi în contul corespunzător pe anul 
2012. La secţiunea de dezvoltare a rezultat un excedent de 25.884.590,66 la dezvoltare care 
se repartizează după cum veţi vedea.  
Dl. JICHICI: Nu asta am întrebat. Am întrebat de la golurile temporare de casă în valoare de 
1.828.000, cât din aceste goluri reprezintă gol în secţiunea de casă pentru funcţionare şi cât 
reprezintă gol de casă pentru secţiunea dezvoltare la sfârşitul anului? 
Dna. HARACICU:   După cum veţi vedea în Anexă avem aşa: sold neutilizat de la 30 
decembrie 2010 este suma de 3.606.324, 57 care se compune din: 2.297.720 suma pentru 
acoperirea golurilor temporare de casă care au fost reîntregite deci utilizate în timpul anului 
şi s-au reîntregit la 31.12.2011 şi 1.326.604 sume neutilizate care se compun din 200.000 
sume monitorizare Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş.  
Dl. JICHICI: Eu nu văd ce-mi spuneţi dvs. această defalcare de 3.600.000 nu apare niciunde 
pe materialele pe care noi le-am primit. 
Dna. HARACICU: Este suma globală.  
Dl. JICHICI: Şi dvs. aţi spus că  se împarte în două componente. De ce nu avem toate aceste 
informaţii? Eu nu pot vota pe oricum. Vă mulţumesc.  
Dna. HARACICU: Oricum, ele se reflectă în execuţia de casă şi în contabilitate. Acum 
chiar toate detaliile eu vi le explic şi vi le-am spus.  Deci aceasta a fost componenţa. S-au 
reportat aceste sume neutilizate din Fondul de rezervă din anul precedent. Aceste prefinanţări 
care sunt, şi spune la fiecare proiect pe 180.696,65 proiectul de prefinanţare fond coeziune 
25.469.635, prefinanţare proiect pe fond social european 54.302, şi toate aceste prefinaţări şi 
în continuare am asigurat ratele scadente pe luna ianuarie şi ratele scadente la leasing şi la 
concesiunea de iluminat public. Şi celelalte sunt toate proiecte in derulare iar în final au 
rezultat goluri temporare de 1 milion.  
Dl. JICHICI: Eu doresc să trag o concluzie în urma celor spuse de dvs. De ce nu putem 
totuşi să vedem frumos puse în paralel, de aici provine excedentul de la secţiunea de 
dezvoltare, aici se duce. Ca să ne fie foarte clar că suntem în conformitate cu prevederile 
legii. Este pentru a nu ştiu câta oară când primim o bucăţică de Excel din care eu nu am toate 
informaţiile. Îmi pare rău.  
Dna. HARACICU: Aşa se procedează.  
Dl. JICHICI: Unde scrie că aşa se procedează? Legea nu prevede acest format.  
Dna. HARACICU: Am evidenţiat soldul, l-am făcut în formă explicită pentru domnii 
consilieri. 
Dl. JICHICI: Înseamnă că noi avem o înţelegere diferită asupra a ceea ce înseamnă 
explicită.  
Dl. PRIMAR: Deci total sold neutilizat din 2010 e 3.600.000, excedentul bugetului local pe 
cele 2 secţiuni e 27 milioane, acestea cumulat dau 30.640.000. şi acestea le-am repartizat 
acum pe proiecte. Deci nu pot să repartizez decât pe proiecte care au fost avizate şi cu alte 
cuvinte să fac o reportare. Şi am făcut o reportare, şi mi-a rămas 1 milion care este pentru 
acoperirea golurilor temporare de casă, care milion dacă nu acopăr goluri temporare de casă, 
o să-l reportez la anul şi la anul iar o să vină cei care or mai fi pe aici şi o să vă prezinte 
acelaşi lucru. Deci dacă vă uitaţi în final ceea ce noi vă propunem ca sold neutilizat 30 de 
milioane se regăseşte în 30 de milioane. Am prevăzut pe proiecte tot ceea ce trebuie să 
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prevăd în limita legilor şi a cheltuielilor aprobate prin hotărâre de consiliu şi a mai rămas 1 
milion. Asta e toată filosofia.  
Dl. JICHICI: Nu vreau să fiu Gică Contra dar în conformitate cu prevederea legii eu nu pot 
să spun dacă acest material este conform cu prevederea legii sau nu. Art. 58 alin. 1.2 spune 
că prefinanţarea acordată beneficiarilor ce au calitatea de ordonatori de credite rămasă 
neutilizată se reflectă în excedentul bugetului local, se utilizează în anul următor cu aceeaşi 
destinaţie. Eu de unde ştiu care e sursa excedentului de pe secţiunea de dezvoltare? Am doar 
o cifră totală.  
Dna. HARACICU: E 25 de milioane.  Din secţiunea de dezvoltare 
Dl. JICHICI: Asta întrebam. De ce nu s-a putut face o detaliere a acestui excedent? 
Dl. GRINDEANU: Provenienţa acestor bani ca să spun mai direct e de tipul următor: vedeţi 
că suma cea mai mare de 25 de milioane  e legată de proiectul european de retehnologizarea 
Colterm. Nouă ne-au intrat banii de la guvern sriptic, ni s-au repartizat banii de către Guvern 
în luna iulie-august, când am mers să deschidem şi să facem plăţile la început de decembrie 
la trezorerie nu au mai existat banii fizic. Cash. Scriptic aveam aceşti bani, noi nu am putut să 
facem plăţile efective fizice şi de aceea repartizându-se aceşti bani şi cum spunea şi dna. 
Haracicu prin alocaţii bugetare prin reglarea de conturi cu bugetul de stat, banii aceştia apar 
dar nu existat nu am putut să facem plăţi fiindcă trezoreria ne-a spus că nu mai au fizic aceşti 
bani. Despre asta e vorba. 25 de milioane şi celelalte la fel pentru că sunt sume dacă vă uitaţi 
care sunt pe investiţii şi sunt sume mici. Asta este.  
Dna. HARACICU: Sunt reflectate clar pe secţiunea de dezvoltare şi secţiunea de 
funcţionare. Am în această anexă.  
Dl. SZABO : Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 20 voturi pentru 
           - 1 abtinere 
Dna. BLAJ: Fac o solicitare către executiv să ţină cont la întocmirea bugetului de nevoile 
filarmonicii şi bănuiesc că sunteţi de acord.  
Dl. PRIMAR: Ţinem cont de toate solicitările şi a spitalelor şi a şcolilor şi a poliţiei, 
problema e să vedem dacă avem suficienţi bani, în funcţie de cât putem cheltui aşa trebuie să 
ne gestionăm. În funcţie de cât putem produce venituri trebuie să ne gestionăm cheltuielile. 
Ştiu problema dl. Gârboni nu  are de ce să se plângă pentru că a primit alocaţie bugetară care 
i-a permis să-şi procure un pian de concert 100 de mii de euro şi totdeauna am avut 
deschidere către filarmonică şi ne vom menţine această deschidere. Incendiul e treaba 
responsabilului de acolo, să-şi mai cureţe pe acolo să arunce spray urile să nu mai explodeze. 
Primăria nu are nici un amestec în incendiu şi dacă s-a produs nu au decât să-l remedieze şi la 
Liceul de Muzică tot din vina lor s-a produs incendiul şi au reparat sala cu mijloace proprii. 
Deci cine greşeşte plăteşte.  Dar ţin cont de sisizare şi o să avem toată înţelegerea pentru dl. 
Gârboni.  
Dl. SZABO : Vă mulţumesc pentru prezenţă. La revedere.  
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA      SECRETAR 
Cons. SZABO FRANCISC           IOAN COJOCARI 
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