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La dezbaterea publică desfăşurată în data de 3 februarie 2012, în Sala de Consiliu a 
Primăriei Municipiului Timişoara, reprezentanţi ai Direcţilor de specialitate din cadrul Primăriei 
Timişoara, mass-media locale, reprezentanţi ai unor instituţii şi ONG, cetăţeni. La dezbatere au 
participat circa 10 de persoane. Întâlnirea s-a desfăşurat pe parcursul unei ore, începând cu ora 
10.  

Ordinea de zi  
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 

2012 
  

……………………………………………………………………………………………………… 
 
Nyari Ciprian – Buna ziua. In primul rand va multumim pentru prezenta la acesta dezbatere. 
Astazi o sa fie supus dezbaterii un proiect de hotarare si anume Proiect de hotărâre privind 
aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012. Din partea Directiei 
Economice participa domna director Smaranda Haracicu si doamna Stanciu Steliana - Şef 
Serviciu Buget, din partea Dierctiei Fiscale doamnul director Adrian Bodo, iar din partea Politiei 
Locale domnul director Spataru Doru. Pe cei care doresc sa ia cuvantul ii rog sa se prezinte si sa 
vorbeasca la microfon deoarece sedinta este inregistrata atat video cat si audio si toate 
propunerile dumneavoastra vor fi trimise catre Consiliul Local in vederea analizarii acestora. Tin 
sa precizez ca, Conform dispozitiei 92 din 2007 durata de maxima de exprimare a punctelor de 
vedere este de cinci minute pentru fiecare participant, iar acesta trebuie sa fie pe subiectlul 
dezbaterii de astazi.  
 
  
Smaranda Haracicu, director Direcţia Economică -  prezentarea proiectului de hotărâre 
(anexă la prezentul proces-verbal) 

Nyari Ciprian – Va multumesc. Tin sa precizez ca alaturi de noi a venit si domnul consilier 
Traian Stoia precum si doamna director al Directiei Dezvoltare doamna Junie Aurelia. Daca 
doreste cineva sa ia cuvantul il rog sa pofteasca la microfon. 

Olaru Petru-Federatia Asociatilor de Locatari Timisoara – As veni cu o rugaminte daca se 
poate : la Anexa nr.5 Program de Dezvoltare 2012, este vorba despre “lucrari in continuare”, 
unde rugamintea noastra ar fii, strada sau zona  Zarand nr.3,5,7,9 , anul trecut s-a facut studiul 
plus proiectul pentru parcare  ecologica. In “ Lucrari in continuare” se regasesc  amenajare 
parcare ecologica str. Circumvalatiuni 37, Castanilor 1,2 , Harniciei 3, cateva din ele, dar  
aceasta zona nu se regaseste. E si domnul presedinte aici in sala si rugamintea ar fi, nu cred ca e 
ste o suma asa de mare ca sa se resolve si problema dansilor. Este o rugaminte, sau este o 
problema ca nu s-a putut pune. 

Aurelia Junie director Directia Dezvoltare – Avand in vedere faptul ca volumul investitiilor 
este anul acesta cel mai mare din cat a fost vreo data, pentru a se chivernisii mai bine bugetul , 
pentru din cate ati vazut din ceea ce a prezentat doamna Smaranda, cheltuielile la invatamant si 
sanatate sunt foarte mari, s-a hotarat ca din bugetul local sa se continuie lucrarile incepute, iar la 



lucrari noi sa se inceapa o singura lucrare. Strada Zarand nu e o lucrare contractata, ea nu este o 
lucrare in continuare din punct de vedere bugetar. 

Olaru Petru-Federatia Asociatilor de Locatari Timisoara – Dar toate celelalte, au fost 
incepute.? 

Aurelia Junie director Directia Dezvoltare – Toate celelalte au contract. Sunt proiecte 
incepute de anul trecut. 

Olaru Petru-Federatia Asociatilor de Locatari Timisoara – Bun, asta a fost o rugaminte si am 
inteles ca nu se poate. 

Aurelia Junie director Directia Dezvoltare – Nu, nu v-a spus nimeni ca nu se poate. 
Dumneavoastra mi-ati cerut o explicatie de ce nu e in lista. Eu nu sunt factor de decizie ca sa 
hotarasc asta. 

Olaru Petru-Federatia Asociatilor de Locatari Timisoara – Am niste lucruri pe care nu prea 
le-am inteles. De exemplu primaria are nevoie de un system info-geografic de administrare a 
primariei sau ceva. In 2009 in buget au fost cuprinsa o suma de 730 mii lei, in 2010 nu mai am 
bugetul, in 2011, 596, in 2012 438 si oamenii intreaba de ce se prinde in fiecare an si nu se face 
daca e nevoie. 

Aurelia Junie director Directia Dezvoltare – Acela este GIS-ul, sistemul info-geografic care se 
actualizeaza in fiecare an. Acelea sunt rate anuale. 

Olaru Petru-Federatia Asociatilor de Locatari Timisoara – La imprumuturi interne, care ar fi 
motivatia ca acuma cresc fata de 2011 cu mai mult decat dublu. 

Aurelia Junie director Directia Dezvoltare – Este cofinantarea la proiectul cu termoficarea. 

Olaru Petru-Federatia Asociatilor de Locatari Timisoara – Retehnologizarea sistemului de 
termoficare ? 

Aurelia Junie director Directia Dezvoltare – Da 

Olaru Petru-Federatia Asociatilor de Locatari Timisoara – Datoria primarie de ce creste asa 
de mult anul asta, de la 78 la 2503 ? Anul tecut era 78 mii lei, iar anul asta e 2503,72. 

Smaranda Haracicu, director Direcţia Economică – A mai intrat un credit de anul acesta. 
Rata lising. 

Olaru Petru-Federatia Asociatilor de Locatari Timisoara – La alte cheltuieli creste mai mult 
decat dublu anul asta. Ce s-a intamplat? La capitolul alte cheltuieli in 2011 a fost 1528, iar in 
2012 3700. Cred ca este din ala general , din Anexa 1. 



Smaranda Haracicu, director Direcţia Economică – Pai au intrat diverse cheltuieli, daca nu va 
referiti la ceva anume, apar diverse cheltuieli. 

Olaru Petru-Federatia Asociatilor de Locatari Timisoara – Alte cheltuieli e pozitia 34. Dupa 
cheltuieli totale la pozitia 34, cod rand. 

Smaranda Haracicu, director Direcţia Economică – Da sunt diverse cheltuieli, la capitolul 
70.02.50. Trebuie sa analizam documentele justificative. 

Olaru Petru-Federatia Asociatilor de Locatari Timisoara – Daca dumneavoastra ati fii facut 
o explicare a bugetului cu ce s-a realizat sau nu s-a realizat din bugetul pe 2011 nu as mai fii 
intrebat, da rasa comparand unul cu altul mi s-au parut niste cresteri foarte mari si trebuie sa fie o 
explicatie de ce au crescut. 

Smaranda Haracicu, director Direcţia Economică – Pai o sa va explicam, dar aici trebuie o 
centralizare a tuturor documentelor si informatiilor. Si asta e bugetul centralizat si atunci este din 
mai multe categorii si documente. O sa mergem la ele si o sa va dam raspunsul. 

Aurelia Junie director Directia Dezvoltare – Domnu’ Olaru, alea, alte cheltuieli reprezinta 
0,3% din total buget. 

Olaru Petru-Federatia Asociatilor de Locatari Timisoara – Vreti sa spuneti ca este o crestere, 
dar pe total buget este nesemnificativa. Singurul lucru ce mi se pare mie, de exemplu, investitiile 
sunt foarte mici. Cheltuielile cu personal din total buget sunt 25 % 

Aurelia Junie director Directia Dezvoltare – Investitiile sunt 40%. 

Smaranda Haracicu, director Direcţia Economică – Daca va referiti in total buget consolidat, 
sigur ca ponderea cheltuielilor de personal reprezinta o pondere importanta pentru ca de anul 
trecut am preluat si spitalele. Ponderea o reprezinta invatamantul si spitalele la cheltuieli cu 
personal. 

Olaru Petru-Federatia Asociatilor de Locatari Timisoara – Singura rugaminte o am pentru 
domnii consilieri, ca e foarte greu sa le explicit la 80 de oameni ca pentru toti ceilalti s-au gasit 
bani numai pentru voi nu. La aia cu Zarand. 

Aurelia Junie director Directia Dezvoltare – Nu exista nicio alta primarie in Romania care sa 
aibe la ora actuala 40% investitii. Investitiile noastre sunt mari. Este adevarat ca ne-am dus cu 
investitiile pe fonduri atrase. 

Nyari Ciprian – Daca mai doreste cineva sa ia cuvantul. Va rog, domnu’ Stoia. 

Traian Stoia-Consilier – La capitolul Cultura recreere si religie exista un apetit deosebit in 
Primaria Timisoara si sunt repartizati bani foarte multi. Unele lucruri nu sunt foarte clare. De 
exemplu, capitolul “Servicii culturale” are repartizat 15610 mii lei. As fii foarte curios sa stiu in 



detaliu ce inseamna aceste servicii culturale. Pe urma: institutii publice de spectacole si concerte, 
inteleg ca astea sunt institutiile culturale care primesc salariile de la primarie – filarmonica, 
teatru, casa de cultura. Punctul nevralgic in aceasta incurcatura care se creaza in buget este Casa 
de Cultura prin care se fac tot felul de aranjamente. Uitati-va aici : case de cultura, cate case de 
cultura avem ? De ce scrieti case de cultura pentru ca trebuie sa scrieti casa de cultura? 

Smaranda Haracicu, director Direcţia Economică – Asa este caseta de buget. 

Traian Stoia-Consilier – Aici avem 3020,69 mii lei. In afara de salarii si ceva achizitii sunt 
foarte curios unde merge diferenta de banii. Pe urma avem “ alte servicii recreative si sportive” 
,din nou 37954,88 lei, dupa aia avem sport 4373,88 mii lei. Primaria e foarte sportiva, mult prea 
sportiva. La tineret e 0 ca asa este normal, serviciile religioase 0, alte servicii in domeniile 
culturii recreerii si re… 3115,90 mii lei. As vrea pana luni la ora 13, ca sa am timp sa le discut cu 
niste oameni care se pricep mai bine ca mine la datelea astea pentru ca marti sa punem problema 
mai transant in C.L. 

Nyari Ciprian – Va multumim. Daca mai doriti ? 

Andreeas Novacovici- Presedintele comisiei de Asistenta sociala CLTTm – Am sa incep prin a 
va spune cate ceva despre acest consiliu. Consiliul Local al Tinerilor Timişoara (CLTTm) este o 
structură coordonată de către Institutul Intercultural Timişoara şi sprijinită de Primăria 
Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a Studenţilor în cadrul proiectului naţional PAL-TIN, 
promovat de Asociaţia Master Forum. CLTTm este o structură legitimă să reprezinte tinerii, fiind 
aleşi prin vot democratic de către elevii din liceele timişorene. Consiliul Local al Tinerilor 
Timişoara este format din 37 de consilieri, reprezentanţi ai liceelor din oraş şi 15 voluntari. 
Această structură există în Timişoara începând cu anul 2003 şi se află la cel de-al patrulea 
mandat, 20010/20012. Structura Consiliului Local al Tinerilor urmăreşte modelul Consiliului 
Local Timişoara, având în componenţa sa un birou executiv format dintr-un primar, doi 
viceprimari şi un secretar, precum şi cinci comisii de specialitate. 

 Consiliul Local al Tinerilor Timisoara in baza parteneriatului dintre CLTTm si Primaria 
Municipiului 
Timisoara solicita sprijin financiar pentru implementarea urmatoarelor proiecte: 

 Organizarea unui campionat sportiv care se va desfasura pe mai multe zile si va 
cuprinde mai multe activitati sportive. Proiectul se va desfasura in luna aprilie in 
cadrul programului ,,Scoala Altfel” a Ministerului Educatiei. 

 Realizarea unui proiect international in care sa fie implicate Consilile Locale ale 
Tinerilor din tara si din strainatate si un  schimb de experienta pe o tema data. 

 Implementarea editiei a II-a a Forumului Primarilor care are ca si scop moderarea unor 
discutii cu toti candidatii la Primaria Municipiului Timisoara in care tinerii sa poata 
adresa intrebari si sa intre in dialogu cu acestia. Proiectul se doreste a fi implementat 
in luna octombrie. 



 Crearea unui site informativ pentru tinerii din Timisoara si nu numai. Site-ul va 
cuprinde materiale culturale si educationale si va implica si alte organizatii non-
guvernamentale precum si institutii care sprijina activitatile de tineret. Scopul site-ului 
este sa mentina tinerii informati cu privire la proiectele care se desfasoara ca acestia sa 
se implice la randul lor in proiectele postate pe site.     
 In cazul in care este nevoie, proiectele mentionate mai sus se pot detalia, in 
formatul „propunere de proiect” care a fost utilizata de catre Primaria Municipiului 
Timisoara in apelul de proiecte culturale deschis in 2009. In vederea implementarii 
proiectelor mentionate mai sus, consideram necesara suma estimativa de 5000 RON. 
Aceasta suma poate fi detaliata la cerere. Consiliul Local al Tinerilor Timişoara este 
coordonat de către Institutul Intercultural Timişoara în parteneriat cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Timiş şi Casa de Cultură a Studenţilor şi Primăria Municipiului 
Timişoara. Multumim anticipat si va stam la dispozitie pentru alte detalii. 

Nyari Ciprian – Multumim. Daca mai doreste cineva din sala sa ia cuvantul? Daca nu va 
multumim pentru participarea la aceasta dezbatere si va dorim o zi buna. 

 

 

 

Director Direcţia de Comunicare,   
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