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Minuta 

dezbaterii publice a 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Arad pentru anul 2015 - iniţiativa primarului  

 

 

 În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată,  în data de 09.02.2015, ora 1500, la sediul Primăriei Municipiului Arad, sala ”Regele 

Ferdinand”, a fost organizată dezbaterea publică având ca obiect proiectul de hotărâre menţionat mai 

sus. Dezbaterea publică a fost organizată la iniţiativa Uniunii Locale a Asociaţiilor Locative Arad, 

reprezentată prin d-na. Dorina Lupşe, în calitate de preşedinte și d-na. Maria Brănișcan, în calitate de 

vicepreședinte. 

 

 

La dezbaterea publică au participat: 

 

Reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Arad: 

  

 - D-nul. Gheorghe Falcă- Primarul Municipiului Arad 

- D-nul. Levente Bognar- Viceprimarul Municipiului Arad 

- D-nul. Cătălin Țițirigă- Viceprimarul Municipiului Arad 

- D-na. Claudia Macra – Administrator Public al Primăriei Municipiului Arad 

- D-na.Lilioara Stepanescu - Secretarul Municipiului Arad 

- D-nul. Radu Drăgan – Arhitect Şef - Primăria Municipiului Arad 

 - D-nul. Petru Tamaş - Director Executiv - Direcţia Economică 

 - D-nul. Pavel Neamţiu - Director Executiv - Direcţia Venituri 

 - D-nul. Ioan Ignat - Director Executiv - Direcţia Patrimoniu 

 - D-na. Elena Portaru - Director Executiv - Direcţia Tehnică 

- D-nul. Ştefan Szuchanszki - Director Executiv - Direcţia Achiziţii Publice – Administrativ 

- D-na. Claudia Grozavu – Şef Serviciu Buget - Direcţia Economică 

- D-na. Lucia Giurgiu-Sef. Serv. Investiții, Dezvoltare Imobile 

- D-na. Irina Șterțl - Sef. Serv. Intreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre 

- D-na. Melania Cojocăreanu -Sef. Serv. Dezvoltare urbană și Protejare Monumente 

- D-na. Corina Drăghici - Purtător de cuvânt- Primăria Municipiulu Arad 

- D-nul.Corneliu Neamţiu – Şef Birou Societăţi Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de 

Utilităţi Publice 

 

Instituţii subordonate Primăriei Municipiului Arad: 

 - D-na. Oana Pârvulescu – Director Executiv - Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară 

- D-na. Daniela Pădurean-Andreica – Director Executiv – Centrul Municipal de Cultură Arad 

 - D-na. Viorica Graur- Director - Poliția Locală Arad  

 - D-nul. Nicolai Puha – Director - S.C. Recons S.A. Arad 

            - D-nul. Bogdan Costea - Director –Teatrul Ioan Slavici-Arad 

- D-na. Maria Toth- reprezentant- Teatrul Ioan Slavici-Arad 

 - D-nul. Alin Văcean – Director - Filarmonica Arad 
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Reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Arad: 

- D-na. Simona Pistru-Popa  

- D-na. Viorica Rotaru  

- D-na. Adriana Chirilov  

- D-na. Mariana Cismașiu  

- D-nul. Kalman Cziszter 

- D-nul. Florin Galiş  

- D-nul. Florin Mariș 

- D-nul. Ovidiu Moșneag 

- D-nul. Adrian Lazurcă 

- D-nul. Hergane-Traian Vlaicu 

- D-nul. Gheorghe Săplăcan 

- D-nul. Ovidiu Bîlcea 

 

Reprezentanţi ai societăţii civile:  

  

 - D-na. Dorina Lupşe – Președinte U.L.A.L.Arad  

 - D-na.  Maria Brănișcan – Vicepreședinte U.L.A.L.Arad  

- D-na. Adela Cristea- Asociația ”Mișcarea Arădeană”                     

 - D-nul. Pavel Șodinca  -  Asociația Internațională a Presei Sportive 

 - D-nul. Petru Bard – C.S. Banatul – Sânicolaul Mic 

 - D-nul. Mihnea Iuga – persoană fizică interesată subiect dezbatere 

- D-na. Daniela Hărdăuț - persoană fizică interesată subiect dezbatere 

- D-na. Mirela Ghidarcă - persoană fizică interesată subiect dezbatere 

- alți cetățeni interesați - subiect dezbatere 

 

Reprezentanţi ai mass-media locală: 14 persoane 

 - reprezentanţi: Jurnal Arădean; TVArad; West TV; ZiarulAradul; AradReporter; Mediafax; 

Nyugati Jelen; Actualitati Arad; Special Arad; Live Arad; RRActualitati. 

 

 Nr. total participanţi: 62 

 

 

Activităţi:  

Ora 1500 – deschiderea dezbaterii publice 

Ora 1505– prezentarea succintă d.p.d.v. economic a proiectului de hotărâre de către D-nul. Petru 

Tamaş - Director Executiv - Direcţia Economică  

Ora 1520 – prezentarea exhaustivă a proiectului de hotărâre de către D-nul. Primar 

Ora 1540– propuneri/recomandări de la cetăţeni/asociaţii legal constituite şi sesiune de întrebări-

răspunsuri  

Ora 1650 – încheierea dezbaterii publice   

 

 

 Dezbaterea publică a fost deschisă de către D-nul. Petru Tamaş - Director Executiv - Direcţia 

Economică printr- o prezentare succintă d.p.d.v. economic a proiectului de hotărâre, în continuare  D-

nul. Primar Gheorghe Falcă, a făcut o prezentare exhaustivă a proiectului de hotărâre supus discuţiei, 

rolul de moderator revenindu-i  D-nei. Claudia Macra - Administrator Public al Municipiului Arad. 
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Au luat cuvântul în timpul dezbaterii:  

  

 - D-na. Dorina Lupşe – Preşedinte Uniunea Locală a Asociaţiilor Locative Arad  

 - D-na. Maria Brănișcan– Vicepreședinte Uniunea Locală a Asociaţiilor Locative Arad 

 - D-na. Adela Cristea -  Asociația Mișcarea Arădeană 

- D-nul. Gheorghe Săplăcan –Consilier Local 

 

D-na. Claudia Macra: 

Participăm astăzi poate la cea mai importantă dezbatere din acest an din ceea ce va fi ca 

tematică...luăm în discuție cel mai important document ce va fi supus aprobării C.L.M. în perioada 

imediat următorare, este vorba despre ”Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general de 

venituri şi cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2015 - iniţiativa primarului”. 

Avem pregătit un material, o sinteză, care va fi prezentată de către D-nul. Petru Tamaş - 

Directorul Direcţiei Economice din  cadrul P.M.A... 

 

D-nul. Petru Tamaş: 

Pentru început precizez că Legea Bugetului de Stat a fost promulgată în data de 30 dec. sub 

nr.186/2014. În baza acestei legi, precum și a Legii Finanțelor Publice Locale nr.273/2006, acest proiect 

de buget a fost întocmit la inițiativa primarului, la propunerea serviciilor de specialitate și a instituțiilor 

subordonate C.L.M. 

Avem un buget de 572 mil. lei, adică 129,7 mil. EU. Cea mai mare parte a bugetului, așa numitul 

buget local care cuprinde resursele care au fost atrase și folosite pentru cheltuieli publice -  e din 

impozite și taxe - 526 mil. lei reprezintând o proporție de aprox.90%. 

A doua componentă e reprezentată de bugetul veniturilor proprii - 28,1 mil. lei și bugetul 

creditelor externe de 28,6 mil. lei. Creditele externe se referă la ultima parte a împrumutului pe care-l 

avem de la BERD pentru achiziția de tramvaie și pentru reabilitarea depoului de la C.T.P. După cum 

știți un tramvai a venit anul trecut, două anul acesta, toate trei au fost achitate din credit - parte din 

principal și TVA-ul a fost achitat din bugetul local... 

Ca o privire generală asupra veniturilor municipiului Arad... vom observa că o proporție de 33% 

din acestea reprezintă cote defalcate din impozitul pe venit- 130 mil. lei (din veniturile agenților 

economici, persoanelor fizice și juridice-inclusiv instituții). A doua componentă sunt veniturile fiscale 

ale municipiului Arad- aprox. 100 mil. Lei-26%, iar a treia componentă este din sume defalcate din 

TVA-aprox. 25%. Mai sunt veniturile nefiscale, veniturile din Fondurile de Preaderare, subvenții de la 

bugetul de stat...  

În oglindă, pentru venituri avem partea de cheltuieli, cea mai mare parte a acestora fiind depuse 

pe transporturi anul acesta-24%, învățământ-20%, cultură, recreere, religie-16%, etc...Anul trecut a fost 

înființată o nouă instituție-Centrul Municipal de Cultură Arad, o parte din cheltuielile privitoare la ceea 

ce reprezintă cultură sunt repartizate pe această instituție...având în vedere și dorința municipiului de a 

participa în competiția pentru Capitală Culturală Europeană în 2021... 

Un capitol important, cu o finanțare consistentă din bugetul municipiului este reprezentat de 

asistența socială...un capitol cuprinzător...persoane vârstnice asistență socială în caz de invaliditate, 

cantina socială, creșe, ajutor social, ajutor pentru incălzirea locuinței... 

În ceea ce privește cheltuielile de întreținere și reparații infrastructură...banii sunt îndreptați 

pentru străzi...încercăm să sporim confortul automobiliștilor...au fost alocate sume importante începând 

cu BERD, BM, alte proiecte de investiții țintite pe anumite străzi...atât partea de investiții cât și cea de 

reparații... 

Sume importante sunt cuprinse pentru iluminatul public...atât cel stradal cât și reabilitarea 

sistemului de iluminat public...alocări la fel de importante sunt și pentru salubrizare stradală...la fel 

pentru grădini publice, parcuri, zone verzi, cu tot ceea ce înseamnă întreținere, reparații și investiții.... 

Un efort consistent există din partea municipalității pentru reabilitarea termică... 
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Din fondurile interne postaderare- amenajare piste pentru biciclete-sunt alocate 10 mil. 

Lei...anul acesta se va finaliza acest proiect...e un început extrem de promițător pentru acest domeniu... 

Un procent mare din buget este prevăzut pentru investiții - 31%...aprox. 40 mil. EU...sunt zone 

care așteaptă de mult să fie reabilitate...să sperăm că vom menține acest procent și pentru anii următori, 

pentru ca în perspectiva anului 2020 să se poată finaliza reabilitarea rețelelor importante: canalizările, 

străzile, iluminatul public,... și să se treacă mai mult pe partea de întreținere...... 

Avem multe proiecte în lucru în cadrul PMA, pe fonduri europene, așteptăm ghidurile ca să 

putem aplica...Avem două zone de rezervă bugetară: una pe buget local și alta pe excedent-aprox. 10 

mil. pt. fiecare parte, destinate tocmai pentru aceste proiecte... 

Ponderea cheltuielilor de investiții din bugetul general pe 2015 din bugetul local și excedent-

aproape 60%, din credite externe-16%, fonduri structurale-20%, transferuri-5%......sperăm să crească 

pe partea de fonduri structurale... 

Dacă ne uităm pe execuția bugetului local în perioada 2004-2014, vom vedea că 2010-2011 

sunt anii de vârf : 85, respectiv 91 mil. EU, atunci când s-a lucrat puternic pe fonduri atrase de la BERD 

și BM...aceeași evoluție avem și în execuția bugetului general.... 

Avem o listă a cheltuielilor de capital, din bugetul local și din disponibil...exemplificativ: 

mărirea capacităților peluzelor Stadionului UTA-11,5 mil. lei, reabilitare fațadă principală și sală de 

spectacol la Filarmonica Arad-10 mil.lei, modernizarea iluminatului public-9,8 mil. lei, reabilitare 

străzi din mun. Arad-4 mil. lei...etc... 

În ceea ce privește lucrările noi: regenerare urbană a zonelor de locuințe-Alfa, Faleza Mureșului, 

Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru-inclusiv zona protejată-4,1 mil. lei, legătură rutieră intre str. 

Cometei și Centura Nord Arad, construcții noi-Unitate militară-Zona Gai... în speranța că în câțiva ani 

Cetatea va reveni municipiului Arad- ceea ce ar crea o nouă zonă de investiții, de reabilitare și de punere 

în valoare a acestui obiectiv... 

 

D-na. Claudia Macra: 

Mulțumim, urmează prezentarea proiectului de hotărâre de către inițiator-d-nul. primar... 

 

D-nul. Primar Gheorghe Falcă: 

 Putem defini bugetul ca buget de continuare, din păcate nu e foarte spectaculos și în acest an e 

vitregit de relația cu capitala și cu guvernul central... 

În urma prezentării anterioare, puteți constata că avem o creștere a structurii bugetului datorită 

bugetului local, aceasta confirmă că în Arad există dezvoltare economică și că orașul se bazează exact 

pe această dezvoltare economică...În ceea ce înseamnă susținerea unui buget, putem constata că orașul 

Arad este foarte puțin îndatorat...pasul pe care trebuie să-l facă Aradul pentru o mare investiție trebuie 

să vină din această oportunitate-gradul mic de îndatorare... 

Din ceea ce înseamnă bugetul- 3% sunt subvenții de la bugetul de stat...ceea ce nu reprezintă o 

relație corectă cu Aradul.... 

Din veniturile fiscale avem o creștere în buget de 26%, confirmând încă o dată calitatea de oraș 

în plină dezvoltare  a Aradului... 

La cheltuieli bugetare se poate constata faptul că ne menținem relația cu învățământul- poate a 

doua cheltuială ca pondere în mun. Arad și prima cheltuială mare-are legătură cu investițiile și 

întreținerea în zona infrastructurii ...Aradul a avut o deficiență foarte mare în acest domeniu, în urmă 

cu 10 ani doar jumătate din oraș avea canalizare, peste 300 km de rețea stradală nu avea apă...putem 

confirma că după 10 ani,  Aradul și-a atins obiectivul  de a nu mai fi printre ultimii la infrastructură... 

Din păcate nici în anul 2015 nu depășim bugetele anilor 2008-2011...în anii de criză bugetul a 

salvat orașul, Aradul nu a simțit criza, deoarece bugetul municipalității a adus investiții care să 

suplinească ceea ce a produs criza...Am avut șansa să suprapunem în anii respectivi trei genuri de 

proiecte: BM- peste 80 km de canalizare menajeră, pluvială, drumuri și trotuare...de asemenea fondurile 

europene și bugetul local din ceea ce înseamnă venituri... 

E îmbucurător că odată cu finalizarea unei mari părți de infrastructură, putem spune că până în 

2022 vom finaliza o a doua etapă de infrastructură, mult mai ușoară și mai mică decât prima...Acest 
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buget confirmă investițiile noastre în lucruri frumoase...în zona de cultură, recreere, spații verzi, piste 

de biciclete, realizarea Falezei Mureșului, finalizarea unei pasarele...etc... 

Alocarea în zona socială scade în Arad, deoarece dezvoltarea a făcut ca mult mai mulțí oameni 

să iasă din această zonă.... 

La nivelul investițiilor în cea ce înseamnă străzi, în anul 2015 avem alocată suma cea mai mare 

și datorită faptului că lipsesc celelalt proiecte...noi finalizăm proiectele europene, nu sunt proiecte 

guvernamentale și astfel suntem obligați să venim cu sume din bugetul local să compensăm lipsa 

statului, în investițiile pe care le-a demarat Aradul...Pe Programul Național de Investiții aveam un nr. 

de 27 de străzi-unele foarte importante...Constituției, Hunedoarei, Pădurii...B-dul. Titulescu....o valoare 

de aprox. 8 mil. EU trebuia să fie investită în municipiul Arad, program care din 2012 a fost retras...Tot 

pe PNDI avem programul pe canalizare și apă...era penultima investiție a Aradului...pentru ultima 

investiție efectuăm studiu de fezabilitate pt. tot ce a mai rămas pe infrastructură, să fim pregătiți pentru 

etapele următoare... 

Putem constata că pe zona canalizării avem o reducere, deoarece până acum am avut un ritm 

foarte bun...au fost și anul trecut investiții de peste 11 mil... 

În ceea ce privește fondurile externe nerambursabile, putem observa valoarea de 37 mil., mai 

mare decât anul trecut, știm că este finalul... 

La investiții valoarea este mult mai mică...la investițiile noi-la acestea au fost adăugate în 2014 

investiții pe care le-am programat cu găndul că le vom accesa cu fonduri europene...ex. mansarda 

Primăriei...o necesitate, dar nu pe fonduri locale ci pe cele europene...din păcate în această luptă a 

ideilor există o luptă putere-opoziție...din păcate acel proiect nu este trecut, când vor exista fonduri 

europene vom accesa pt. acest proiect... 

În ceea ce privește evoluția execuției bugetare, sunt mulțumit că am reușit să lucrăm corect în 

perioada de criză...în 2009-2010 erau peste 40% fonduri programate pentru investiții...astăzi avem 

investiții din bugetul local pe 23 de poziții...aparatul de specialitate este mic, nu funcționăm la 

capacitate maximă pe domeniile respective de activitate....dar cu toate acestea facem față la 23 de 

investiții importante și încă 15 investiții mari...sunt investiții noi, unele strategice ( Unitatea Gai-

perspectivă preluare Cetatea Aradului), căutăm cele mai bune soluții pt. Cetatea Aradului...dorim 

participarea pentru proiectare a specialiștilor...să intre in competiție......vom avea o prezentare a 

parcursului pe care municipalitatea trebuie să-l realizeze pentru Cetate... 

Sperăm ca în anii următori să avem perspectiva atragerii a cât mai multe fonduri europene....iar 

anul acesta sperăm să fie un an dinamic pentru cultură, trebuie să ducem la capăt strategia culturală și 

competiția  pentru Capitală Culturală Europeană......  

 

D-na. Claudia Macra: 

Mulțumim, respectăm dreptul la opinie a fiecărui participant la dezbatere, singurele limitări 

fiind cele legate de timp (în jurul a 3 min.) și de o cerință a legii, aceea de a nu ne abate de la subiectul 

dezbaterii...urmează D-na Dorina Lupșe... 

 

D-na Dorina Lupșe: 

Având în vedere  calitatea vieții și situația socială a unei bune părți din populația municipiului 

Arad și ținând cont de: prevederile Legii nr.51/2006 a Serviciilor Comunitare de utilități, a Legii 

nr.121/2014 privind Eficiența Energetică și de cuantumul cheltuielilor referitoare la costul încălzirii 

care reprezintă aproximativ 70% din cheltuielile lunare, menționăm că autoritățile locale au obligația 

să întocmească programe de eficiență energetică în care să includă măsuri pe termen scurt, respectiv 3-

6 ani. Astfel de măsuri sunt cu atât mai necesare cu cât înregistrăm în ultimii ani o creștere constantă a 

numărului de restanțieri-ex: la sfârșitul sezonului 2013-2014, aprox. 470 de asociații de proprietari erau 

restante cu sume neachitate către furnizor, în valoare de 1.733.248 lei plus 347.438 lei penalități de 

întârziere. 

Această situație a generat și menținut pe fluxul de încasări și plăți către producătorul de energie 

un blocaj, ajungându-se la situația în care producătorul de energie termică SC CET SA, să nu își 

încaseze debitele de la SC CET Hidrocarburi SA, punând în pericol producerea de agent termic. 
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Tot în acest context mai trebuie să menționăm și faptul că în Arad au fost demarate pe parcursul 

anului 2014 investițiile pentru modernizarea și retehnologizarea CET SA-prima etapă-lucrări de 

modernizare a cazanului 2 cu funcționare pe gaz au fost finalizate, iar pentru a doua etapă, Consiliul de 

Administrație CET și CLM Arad au întocmit și aprobat studiile de fezabilitate, urmând ca la finalul 

acestor investiții prețul gigacaloriei să fie cel prognozat adică 16 EU/Gcal. 

 Un alt aspect important-ieșirile legale din sistemul centralizat cu precădere cele din cartierele 

unde s-au fîcut investiții(vezi zona unitară), cf. Legii nr.325/2006, dar mai ales ieșirile ilegale din sistem 

din ultimii 2 ani, ieșiri care au dus inevitabil la reducerea numărului de consumatori finali la energia 

termică... 

 În urma celor exprimate mai sus, U.L.A.L propune: 

1. Pentru o perioadă limitată-până la finalizarea investițiilor începute și aflate în derulare- 

un preț de 272 lei/Gcal prin mărirea subvenției de la 5,66% la 11,52%, diferența de 2540 mii lei față 

de suma alocată de 2500 mii lei, cf. cap.81.02 poz. 438 prin proiectul de buget, să se aloce fie din 

excedentul bugetar, fie din cheltuielile cu bunuri și servicii din capitolele bugetare. Menționăm că 

subvenția va fi acordată întregii populații care se încălzește în sistem centralizat...însă această populație 

este mult mai mică(în calitate de consumator final) față de anii anteriori când consumul de gigacalorie 

era mai mare(cf. datelor oferite de CET Hidrocarburi). 

Considerăm propunerea noastră mai avantajoasă atât pentru populația care beneficiază de 

sistemul centralizat cât și pentru persoanele beneficiare  a ajutorului de încălzire acordat din bugetul 

local, conform următorului calcul: persoanele care se încadrau la ajutorul de încălzire primeau un 

procent de până la 17% din consumul lunar. Prin subvenționarea Gcal., aceste persoane ar beneficia de 

un procent mai mare de 17% prin plata unui preț mai mic cu 22,88% la Gcal., la care se va adăuga 

ajutorul de încălzire de la bugetul de stat. 

2. Beneficiarii de încălzire să încheie contracte direct cu producătorul SC CET SA, astfel se 

asigură plata de către producător către furnizorii de materie primă(gaz) și către operatorul de 

distribuție și transport a energiei termice.  

 Aceste măsuri ar stimula consumul de energie termică astfel că, în blocurile unde sunt 

montate repartitoare de costuri nu va fi un consum foarte mare de gaz în lunile de iarnă pentru sobele 

de gătit, iar starea imobilelor nu ar fi afectată. 

 Considerăm că nu este normal ca populația să suporte managementul defectuos din ultimii 4-5 

ani al CET Hidrocarburi și al CLM Arad, management care a dus la pierderea unui număr considerabil 

de abonați...cf. informațiilor prezentate în presă, mai sunt racordate la sistem doar 33.000 de 

apartamente...trebuie verificat dacă învestițiile începute mai corespund cu situația actuală... 

 Noi am sesizat aceste aspecte în repetate rânduri-în presă ,în dezbateri publice, la întâlnirile cu 

decidenții... cine răspunde de această situație? 

 

D-na. Adela Cristea:  

 Avem câteva întrebări legate de acest buget, voi rezuma pe scurt... 

 Avem un excedent bugetar de aprox. 32 mil. EU, este o situație atipică...aș dori să aflu care 

sunt cauzele acestui excedent?....fie există o problemă de management financiar ceea ce nu cred știind 

faptul că aparatul de specialitate este profesionist, fie avem o problemă de management 

operațional...deoarece vorbim de un sfert din bugetul municipiului Arad...chiar dacă este cunoscut 

faptul că Aradul are un exces de taxare-la nivelul taxării agenților economici e un nivel dublu fața de 

alte orașe mai mari decît Aradul, trebuie să avem și capacitatea să cheltuim...respectiv dacă punem o 

povară suplimentară pe umerii contribuabililor...Știu că la orice exercițiu financiar pot fi abateri de 2% 

...dar nu de 25%...deci ce nu am reușit să derulăm corect în exercițiul financiar care tocmai se încheie, 

respectiv ce garanții avem că în bugetul pentru 2015 reușim să introducem acele proiecte pe care să 

le putem derula ? 

 Una din alocările bugetare-cea cu privire la amenajarea unei parcări pe amplasamentul din fața 

Colegiului Național ”Moise Nicoară”- întrebarea este legată de baza legală a acestei alocări...când se 

va vota bugetul să existe siguranța că nu se va vota o ilegalitate...în PUZ-ul existent este 

specificat:”construcțiile noi admise vor fi subterane, astfel încât să nu se schimbe configurația actuală 

a terenului de sport... este permisă realizarea construcțiilor subterane pentru parcaje publice, dar se va 
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menține cota actuală de sistematizare, precum și funcțiunea supraterană din situația existentă”...e 

corect...dar săptămâna trecută purtătorul de cuvânt al instituției a făcut o declarație publică: ..”ideea 

este de a ridica terenul de sport și de a-l amenaja, pe amplasamentul terenului de sport va fi amenajată 

o parcare...terenul de sport va fi ridicat la nivelul digului..”, de aceea vreau să știu ce se va vota în acest 

buget, ceea ce a declarat purtătorul de cuvânt- ceea ce ar constitui o ilegalitate sau a fost exprimare 

greșită și atunci ar trebui informată corect opinia publică...și se va respecta întocmai PUZ-ul!?Inclusiv 

studiul de fezabilitate pentru care s-a făcut alocarea trebuie să aibă o bază legală... 

 Alocările aferente Bl. 1 de pe str. Tarafului- înțeleg că există o problemă legată de consolidarea 

imobilului... De ce trebuie să suporte cetățenii Aradului anumite costuri legate de această 

reabilitare..respectiv de serviciile de pază a imobilului pe perioada lucrărilor?...Vorbim de un bloc 

realizat de mai puțin de 10 ani...dacă constructorul nu a realizat lucrarea în condițiile optime, trebuie 

să suporte toate costurile și consecințele... dacă contractul are garanții corecte, consider că trebuie puse 

în execuție, dacă nu le are trebuie investigat de ce nu le are și cine e responsabil de această omisiune 

să suporte respectivul cost... 

 Vis-a-vis de mențiunea d-nului. Primar  privind investițiile care se vor face la Cetatea 

Aradului...și eu cred că în sfârșit ar trebui să lăsăm specialiștii să se pronunțe și să-i și ascultăm...cum 

e cazul Master-Planului pe care ar fi foarte bine dacă l-am pune în practică și să facem exact ce prevede 

acesta în ceea ce privește parcările......Revin la Cetate...am văzut că ați prevăzut pentru anul viitor un 

concurs de idei cu alocare de 35.000 Eu, foarte bine-venit acest concurs..., dar astăzi am auzit la 

radio...era citată declarația unui reprezentant al Primăriei care spunea că în acest an se va face această 

alocare, după care anul următor se va organiza un concurs internațional de idei...vă recomand să alocați 

o sumă mai mare și să organizați în acest an acel concurs internațional, fie să lăsați pentru 2016...nu 

văd de ce am avea două concursuri...mi se pare o alocare inutilă... 

 

D-nul. Primar Gheorghe Falcă: 

 

 În momentul în care împrumuturile au ajuns foarte scumpe, au ajuns pentru că deficitele erau 

foarte mari...politica se va schimba, trebuie să arătăm că lucrăm cu excedent pentru a reuși să avem 

împrumuturile mici...Excedentul pe care-l avem este datorat unei funcțiuni a ceea ce înseamnă astăzi 

administrația... ești obligat să ai aproape integral suma de bani în momentul în care ai o investiție... 

 Vis-a-vis de impozitare, consider că afirmația dumneavoastră este falsă...Aradul nu este un oraș 

cu impozite mari...suntem un municipiu de rang II....deci afirmația dumneavostră e nepotrivită... 

Privitor la parcarea de la Colegiul Național ”Moise Nicoară”...să așteptăm părerea specialiștilor 

mai întâi...să vedem ce vor spune studiile de fezabilitate...nu e corect să ne antepronunțăm... 

Pentru Cetate vom avea un concurs internațional de idei și apoi pașii care trebuie să 

urmeze...pașii vor fi prezentați de d-nul. Decan al Facultății de Arhitectură... pe procedurile Ordinului 

Arhitecților... 

Tema bugetului arată în linii mari-pe întrebările dumneavoastră...mai ales pe excedent, faptul 

că Aradul își drămuiește corect banii...după cum știți avem unele dintre cele mai ieftine credite tocmai 

datorită bugetului...dacă nu am avea excedent și am vrea să contractăm un împrumut...dobânda ar crește 

foarte mult...felicitări celor din Primărie pentru faptul că sunt gospodari...celor din consiliu de 

asemenea...nu risipim bani! Uitându-ne în buget realizăm că nu suntem un oraș cu datorie publică 

mare...ne pregătim anul acesta pentru mari lucrări pe două direcții: Fonduri europene și finalizarea 

proiectului tehnic pe Regenerare Urbană...ceea ce ar rezolva în cartiere problema spațiilor verzi, a 

parcărilor, a locurilor de joacă, a fluxurilor de circulație dintre blocuri, râmânându-ne să punem în 

practică PUZ Monumente Protejate și Master Planul de transport...ele fiind realizate de specialiști! 

Politizarea excesivă blochează Aradul...de când Prefectura a atacat în instanță PUZ Monumente 

Protejate, nici un cetățean nu mai primește Certificat de Urbanism în această zonă...avem o problemă 

în dezvoltare...dacă exista seriozitate, puteau fi atacate în mod posibil doar cele două amendamente nu 

întreg proiectul...am cerut aparatului de specialitate al Primăriei o statistică a C.U pe care nu le mai 

putem emite.... și o estimare a ce înseamnă un proces cu Prefectura-cu două niveluri de dezbatere a 

procesului, pentru a vedea câți cetățeni nu-și mai pot moderniza sau extinde locuințele din cauza 

incapacității unora de înțelegere a acestui proiect... 
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Privitor la Tarafului...deși nu e o problemă de buget întrebarea dumneavoastră...specialiștii din 

Primărie au spus că trebuie să facem acestă alocare....deoarece există o problemă tehnică la un 

apartament, s-a constatat că pentru siguranța imobilului și a locatarilor trebuie evacuat imobilul și 

consolidată zona respectivă.... 

 

D-na. Adela Cristea:  

Consider că nu mi s-a răspuns concret la nici una dintre întrebări, de aceea le voi reformula și 

le voi adresa Primăriei în scris... 

 

D-na. Claudia Macra: 

 D-na. Vicepreședinte U.L.A.L...aveți cuvântul... 

 

D-na. Maria Brănișcan: 

ULAL susține și sprijină implementarea acestui program ce are ca scop diminuarea pierderilor 

energetice la consumator(aprox.40%)... 

Privitor la capitolul 81.02-Combustibili și energie-proiectul ”Reabilitare termică a blocurilor de 

locuințe din municipiul Arad” -se alocă suma de 25.195 mii lei... Din cele cinci cereri de finanțare s-

au alocat sume doar pentru primele patru, propunem alocarea de bani din excedentul bugetar și pentru 

cea de-a 5-a cerere de finanțare. 

Pentru o imagine clară, dorim să cunoaștem dacă s-a efectuat recepția lucrărilor de reabilitare 

termică la primul lot de blocuri care au fost date în execuție !? ULAL Arad propune alocarea sumelor 

astfel încât să se finalizeze lucrările de reabilitare termică, inclusiv recepția acestora, în ordinea 

cererilor de finanțare. 

 

D-nul. Primar Gheorghe Falcă: 

 Într-adevăr sunt alocați banii pentru primele 4 cereri...un motiv de mândrie..deoarece suntem 

municipalitatea nr.1 în țară d.p.d.v a izolării termice...vrem să rămânem în același trend...dacă vă uitați 

în buget, studiile de fezabilitate pentru următorul ciclu financiar...evident când se va aproba cea de-a 

5-a cerere vom aloca banii printr-o rectificare bugetară...Vă solicităm un parteneriat, la ultima întâlnire 

au existat câteva asociații cu mici probleme...deoarece a existat un sistem de reabilitare termică cu bani 

de la Guvern, de la administrație și de la cetățeni...și există un proiect pe bani europeni cu condiții mult 

mai dure și mai ample ce nu pot fi înlocuite, altfel se ajunge la penalități...trebuie să intrăm într-o 

pregătire pentru noile studii de fezabilitate, într-o pregătire a administratorilor de asemenea... 

 

D-na. Maria Brănișcan: 

O altă problemă o constituie construcțiile făcute fără autorizație..închiderea balcoanelor de la 

parter la diferite blocuri sau logii...o dezbatere pe subiect ar fi necesară... 

 

D-nul. Primar Gheorghe Falcă: 

Da, au fost niște vremuri când s-a făcut acest lucru..acum trebuie să mergem pe oportunitatea 

pe care o avem...vor crește fondurile la nivel național, implicit la nivel regional...vom avea și 

concurență mai mare pe aceste fonduri... 

Am avut o întâlnire AGA de la cele 2 CET-uri..apropo de ceea ce ați afirmat dumneavoastră 

despre management...Așteptăm din toamnă ca Ministerul Economiei să demareze partea de investiție 

câștigată de Arad-pe certificatele verzi... CET-ul și-a făcut investiția, ar trebui să urmeze Guvernul și 

apoi parteneriatul...anul trecut ni s-a explicat că trebuie să întocmim tot studiul de fezabilitate, acum 

Ministerul Economiei are tot studiul...în următoarea lună am să propun o delegație a consilierilor din 

AGA la domnul ministru...să vedem stadiul, deoarece investiția respectivă se poate finaliza într-un 

an...până atunci se pot finaliza procedurile pentru parteneriat...suntem printre puținii din țară care am 

finalizat studiul...Dacă municipalitatea rezolvă fuziunea celor două CET-uri...cred că trebuie asumată 

cumpărarea acelor acțiuni mici-zonă privată în acționariat care este de max.1%, astfel s-ar rezolva 

problemele de finanțare... 
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Odată cu finalizarea investiției pe fondurile româno-elvețiene ce înseamnă un punct de 

producere a energiei termice în zona Aradul Nou- energie verde, reprezintă o reducere de costuri și de 

pierderi pe traseu....Solicităm consultant pe proiecte care să ducă Aradul în zona de oraș verde...s-a 

învestit mult în Arad în transportul în comun, prin acest lucru s-a realizat o mare reducere de energie, 

de poluare...în PUG se va vedea ce înseamnă perdele și legăturile respective... 

 

D-na. Claudia Macra: 

 Pe partea de reabilitare termică...pe lângă întâlnirile organizate la sediul nostru, membrii unității 

de implementare pentru toate cele 4 proiecte au disponibilitatea de a onora fiecare invitației lansată de 

cei interesați...toate invitațiile vor fi onorate indiferent de ora stabilită...când pot cetățnii să participe, 

în așa fel încât să se clarifice din timp toate problemele  și să asigurăm bunul mers al proiectelor... 

 

D-na Dorina Lupșe: 

Trebuie să ajutăm asociațiile de proprietari...să nu renunțe...dacă câteva persoane renunță, 

blocul respectiv nu mai poate intra în faza de execuție...Aradul are o poziție bună... e primul oraș din 

țară care a accesat fonduri europene...să nu renunțăm...noi cei de la U.L.A.L ne oferim întreg sprijinul... 

 

D-na. Claudia Macra: 

 Vă mulțumim pentru invitația de a participa la ședința dumneavoastră din această săptămână, 

unul dintre subiectele care figurează pe ordinea de zi este exact reabilitarea termică...vom fi prezenți și 

în măsura în care membrii dumneavoastră vor fi acolo...împreună cu dumneavoastră îi vom informa pe 

toți cei care au astfel de probleme... 

 D-nul.Consilier Săplăcan....aveți cuvântul... 

 

D-nul Gheorghe Săplăcan: 

Doresc să fac câteva referiri la buget... 

Dacă analizăm veniturile comparativ cu cheltuielile, la prima vedere putem considera că se 

cheltuie mai mult decât există venituri dar fără să știm că un buget se echilibrează prin excedentul 

bugetar al anului precedent... 

Știu că executivul este receptiv la nevoile cetățenilor, de aceea aș dori să analizeze și să găsească 

soluții pentru a aduce gigacaloria, chiar dacă pentru o perioadă limitată, la 272 lei/ Gcal... 

Până la votarea bugetului... aș dori suplimentarea cu 2000 lei, la capitolul Cultură, recreere și 

religie-titlul Alte Cheltuieli-susținerea cultelor-cod. 67.02.03.056 și alocarea acestei sume cu 

direcționare spre Biserica Martirilor de la UTA, având în vedere faptul că, cartierul Vlaicu a rămas fără 

biserică... 

 

D-na. Claudia Macra: 

Vă mulţumim pentru participare.  

 

 

Claudia Macra 

Administrator Public – Primăria Municipiulul Arad                              _________________ 

 

 

 

Daniela Todinca 

Consilier juridic - Serviciul Relaţii cu Publicul                                         

_________________                                                                                                            
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