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RAPORT 

Privind transparenţa decizională la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara 
în anul 2011 

 

În privinţa Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, pe parcursul anului 2011 Biroul Relaţii Publice, Învăţământ, Cultură din 
cadrul Direcţiei Comunicare a organizat 7 întâlniri pentru dezbaterea publică a 7 
proiecte de hotărâre şi au avut loc consultări pentru Planul Urbanistic General, 
invitaţi fiind ONG-uri, asociaţii şi reprezentanţi ai societăţii civile Două dintre 
dezbatei au fost solicitate Primăriei de către asociaţii legal constituite şi/sau 
personae fizice, restul întâlnirilor fiind organizate la iniţiativa municipalităţii. Au 
fost supuse discuţiilor proiecte care se refereau la bugetul local pe anul 2011, 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi “Regulamentul local de implicare 
a publicului in elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 
teritoriului”.  

Pe lângă mediatizarea dezbaterilor prin afişarea anunţurilor, publicarea pe 
site-ul Primăriei şi prin presa locală, Biroul Relaţii Publice, Învăţământ, Cultură 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 peste 1000 de persoane. 
În cadrul dezbaterilor, precum şi ca urmare a consultării de către timişoreni a 
proiectelor înaintate Consiliului Local, Biroul Relaţii Publice, Învăţământ, Cultură 
a centralizat în 2011 un număr de 27 de recomandări verbale şi scrise din partea 
cetăţenilor, a unor asociaţii şi fundaţii sau societăţi comerciale. 

Prin intermediul Direcţiei Comunicare – Biroul Relaţii Publice, Învăţământ, 
Cultură, au fost publicate 431 de proiecte de hotărâre pe site-ul Primăriei. De 
asemenea, şedinţele Consiliului Local au fost anunţate pe site, în mass-media şi 
prin afişare la sediul instituţiei. 

Parteneriatul Primăriei Timişoara cu cetăţenii şi asociaţiile acestora s-a 
dezvoltat prin relaţia cu organizaţiile neguvernamentale şi consiliile consultative de 
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cartier. 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 2011 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 2011 cu sprijinul municipalităţii 6 sărbători ale cartierelor. Au fost 
dezvoltate mijloacele de comunicare electronică ale consiliilor consultative de 
cartier: a fost actualizată permanent şi îmbogăţită cu informaţii rubrica dedicată 
acestor organizaţii de pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, şi a fost 
îmbunătăţită varianta existentă a paginii de internet a consiliului consultativ de 
cartier Fabric. 
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