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 RAPORT  
Privind transparenţa decizională la nivelul Primăriei Municipiului 

Timişoara în anul 2010 
 

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

Administraţia Publică, în cursul anului 2010 au fost organizate la nivelul 
Primăriei Municipiului Timişoara 12 întâlniri pentru dezbaterea publică a 5 
proiecte de hotărâre şi 64 documentaţii de urbanism. În cazul mai multor 
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 2010, stabilirea impozitelor şi taxelor locale, 
conditiile de amplasare a punctelor de comercializare a plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, 
etc. 

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 în total peste 
600 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 2010 un număr de 17 de recomandări 
verbale şi scrise din partea cetăţenilor, a unor asociaţii şi fundaţii sau 
societăţi comerciale. Împreună cu Institutia Arhitectului Sef, s-au publicat o 
serie de planuri urbanistice referitoare la construcţii care urmează să  fie 
edificate în oraş şi, la cererea cetăţenilor, s-au organizat dezbateri asupra 
acestora, unde au fost invitaţi să îşi spună părerea toţi cei interesaţi.  

Prin intermediul Direcţiei Comunicare – Biroul Relaţii Publice, 
Învăţământ, Cultură, au fost publicate 490 de proiecte de hotărâre pe site-ul 

http://www.primariatm.ro/


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 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 2010 
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 2010 cu sprijinul municipalităţii sapte 
sărbători ale cartierelor, faţă de opt astfel de evenimente în 2009. 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 Fabric) 

In contextul crizei economice globale, România, implicit municipiul 
Timişoara au fost afectate prin inchiderea sau diminuarea activităţii multor 
societăţi comerciale ceea ce a dus la pierderea unor locuri de muncă şi la 
posibilităţi limitate de angajare pentru cei aflaţi in căutarea unei slujbe. 
Pentru a facilita accesul la programele de calificare şi recalificare a  
persoanelor defavorizate,  Fundaţia Centrul de Afaceri şi Meserii 
Eurotraining in colaborare cu Primăria Municipiului Timişoara, prin 
consiliile consultative de cartier, au demarat proiectul  “Sprijinirea 
persoanelor defavorizate şi a consiliilor de cartier prin servicii de formare si 
iniţiere profesională”. In cadrul acestui proiect reprezentanţii consiliilor 
consultative de cartier au fost instruiţi asupra managementului de proiect, 
urmând ca pe viitor Şcoala de Meserii Eurotraining să asigure gratuit cursuri 
de calificare pentru 40 de persoane defavorizate. 

In cursul anului 2010 au fost organizate intâlniri periodice cu 
Consiliile Consultative de Cartier în vederea identificării şi soluţionării în 
comun cu direcţiile de specialitate ale Primăriei a problemelor tehnico-
edilitare, de drumuri, circulaţie şi spaţii verzi din cartiere; 



In  data de 2 decembrie 2010 a avut loc intâlnirea reprezentanţilor 
Consiliilor Consultative de Cartier cu executivul Primăriei Timişoara in 
vederea stabilirii investiţiilor prioritare pentru anul 2011; 
In sensul dezvoltării colaborării consiliilor consultative de cartier cu 
parteneri din oraşe europene, în martie 2010 a demarat împreună cu Fundaţia 
Vest pentru Jurnalism un proiect legat de atragerea tinerilor în procesul 
decizional, în cadrul căruia sunt puse în valoare relaţiile care s-au stabilit 
între consiliul consultativ de cartier Fabric şi Consiliul Regional Piemonte 
din Torino, Italia. În luna mai s-a desfăşurat o vizită a partenerilor italieni 
din regiunea amintită la Timişoara şi a fost demarat un schimb de experienţă 
pe tema implicării tinerilor în procesul de elaborare a proiectelor de acte 
normative locale. 

 In luna decembrie 2010 a fost aprobat proiectul de hotărâre „Piaţa 
Traian-Locul de exprimare a identităţii cartierului Fabric.” 

S-a acordat sprijin logistic pentru organizarea sărbătorilor de cartier (s-
au derulat şapte astfel de evenimente în 2010) şi dezvoltării acestui gen de 
manifestări, inclusiv prin atragerea de noi parteneri în organizarea lor – Casa 
de Cultură a municipiului a contribuit la organizarea tuturor evenimentelor, 
iar cetăţenii din consiliile de cartier ( Freidorf, Iosefin, Cetate, Fabric) au 
atras o serie de societăţi comerciale ca şi sponsori şi parteneri. 
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