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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
    PROCES-VERBAL 

Incheiat astazi 09-01 2015 cu ocazia sedintei de indată      
         Consiliului Local al Municipiului Timisoara 
 
 
Presedinte de sedinta -  Cons. RADU TOANCA 
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti  20; 
Au absentat : Dan Idolu, Andrei Petrisor, Petrica Folica, Bogdan Herzog,  

Simion Mosiu, Alfred Simonis; Elena Wolf; 
Din partea executivului participa domnul primar  Nicolae Robu, domnul  

viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si p. secretar Dragoi 
Simona. 

 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia  Primarului Municipiului 

Timisoara nr.   10  /07.01.2015 
 
  ORDINEA DE ZI: 
 

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea  definitivă din excedentul bugetului local  
a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timișoara în 
anul 2014. 
21. Proiect de hotărâre privind acoperirea  definitivă din excedentul bugetului local  
a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timișoara în 
anul 2014. 
 

 
 

DL. TOANCA:  In premiera, am in fata dispozitia de convocarea  a domnului 
primar privind convocarea de indata a Consiliului Local in sedinta. Avem doua 
pucte cu majoritate simpla la ordinea de zi. La acest tip de sedinte nu suntem 
obligati sa votam procesul-verbal de la ultima sedinta din decembrie si de 
asemenea nu vom avea nici un fel de interpelari. 
 Dau cuvantul domnului primar sa ne explice despre ce este vorba.  
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Dl.PRIMAR:  In primul rand : Buna ziua!   Va urez un an 2015 mai bun , cu 
sanatate, sa aveti noroc si succese si multe bucurii!!! 
 Ati vazut ca am facut cunoscuta o lista  cu zeci de proiecte substantiale, pe 

care dorim  sa le punem in practica cu sustinere financiara din bugetul local. Le-am 
prezentat in sedinta operativa de luni, de indata dupa reluarea activitatii si evident 
ca ele vor face  si obiectul unor discutii in  Consiliul Local. 
 Sedinta de astazi este o sedinta exceptionala, convocata sub acea formula din 
textul de lege “de indata” pentru ca trebuie intr-un astfel de regim de urgenta sa 
incheiem sub toate aspectele situatia financiar-contabila pe anul 2014. Per 
ansamblu noi avem un excedent bugetar  intre incasarile facute efectiv in 2014 fara 
reportul pe care l-am avut din excedentul din 2013 si cheltuielile de dezvoltare 
facute in 2014 rezulta un deficit. 

 Acel deficit a fost compensat din excedentul pe care il aveam numai ca 
regulile economice impun aceste regularizari pe formula pe care o ragasiti in cele 
doua proiecte de hotarare de consiliu local. La sectiunea de functionare exista un 
deficit tot sub acest aspect privind lucrurile ca diferenta intre cat am incasat efectiv 
si cat am cheltuit efectiv dar este una foarte mica de cateva sute de mii, 400 mii lei. 

 Per ansamblu suntem intr-o situatie fericita cu un excedent financiar. E 
nevoie de aceste regularizari. 

  Nu vreau sa intru in detaliu dar am cerut sa mi se explice despre ce este 
vorba si am sintetizat in cele cateva cuvinte cum stau lucrurile. 

 In termeni concreti, am avut venituri de 109 milioane la sectiunea dezvoltare 
si am cheltuit 107, numai ca din cele 109, 6,8 milioane reprezentau excedentul din 
anul precedent. 

 5 milioane si ceva reprezinta o compensare pe care noi am facut-o din acel 
excedent si regulile finantelor impun ca sa punem la loc acea suma  care am luat-o 
din excedentul reportat. 

Dl. BONCEA:  Sustina ambele proiecte dar vreau sa stiu daca este in regula daca 
dispozitia de convocare a sedintei e din data de 7 iar cele doua puncte de pe ordinea 
de zi au referate din data de 8  ? 

 Ordinea de pe ordinea de zi nu ar trebui sa fie invers? 
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D-na DRAGOI:  Dispozitia a fost comunicata in data de 8 la prefectura si de la 
data comunicarii ea intra in vigoare si-si produce efecte si data referatelor este 8 
pentru ca atunci au fost obtinute toate semnaturile necesare. 

Dl. DIACONU:  Ordinea este logica pentru ca calculul excedentului care urmeaza 
sa fie distribuit se face abia dupa ce deficitul este acoperit. 

    PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea  definitivă din excedentul bugetului local  
a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timișoara în 
anul 2014. 
 

Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 

- 20 voturi pentru 

 

    PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 

2. Proiect de hotărâre privind acoperirea  definitivă din excedentul bugetului local  
a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timișoara în 
anul 2014. 
 

Dl. TOANCA:   Cine este pentru ? 

- 20 voturi pentru 

  Va multumesc si  ne vom vedea intr-o sedinta normala la finele acestei luni. 

DL. PRIMAR;  Am batut toate recordurile astazi, cu domnul Toanca presedinte. 
Va multumesc tuturor pentru vot . 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA        p. SECRETAR 

              Cons. RADU TOANCA              SIMONA DRAGOI 


