
 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECȚIA COMUNICARE 

Serviciul Relații Cu Publicul 

Nr. 4820/26.01.2016 

     RAPORT DE TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ 
cu privire la recomandările formulate asupra 

 

Proiectului de hotărâre privind 

 aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2016 - iniţiativa primarului  

(în conformitate cu Legea nr. 52/2003, republicată) 

 
Nr. 

crt. 

Propuneri formulate de: Text original Text propus Propuneri/recomandări/ 

întrebări 

Punct de vedere  

Serviciu specialitate-PMA/Observaţii 

 

1.  D-na Dorin Lupșe - 

Președinte ULAL Arad 
Punct de vedere/ propuneri - 

formulate în timpul 

dezbaterii publice și 

înregistrate la PMA sub nr. 

3476/20.01.2016 

 

Nu 

 
Nu a trecut în CLM 

propunerea 
(formulată ca amendament și 

de D-nul. Lupaș) 

 

 

 

 

  1.  La capitolul 81.02.101 subvenţii pentru 

acoperirea diferenţei de preţ la Gca livrat 

populaţiei considerăm că estimarea 

consumului de energie termică pentru anul 

2016 este eronată având în vedere 

următoarele: Dacă în anul 2013 am avut un 

consum de 250.000 de Gca, în anul 2014 

consumul a scăzut la 141.000 de Gca (vezi 

estimările din proiectul de buget pe anul 

2015), pentru 2016 se estimează un 

consum nerealist de 182.024 de Gca şi 

ţinând cont că numărul debranşărilor pe 

anul 2015 a fost de peste 300 iar fenomenul 

continuă şi în acest moment, nu se justifică 

estimarea consumului de Gca prin proiectul 

de buget. 

 Ţinând cont de cele de mai sus propunem 

ca diferenţa de subvenţie de la un consum 

estimat de 182.024 de Gca la cel realizat 

pentru anul 2015 să constituie mărirea 

subvenţiei pe Gca astfel ca populaţia să 

plătească un preţ mai mic. 

 



2.  D-nul. Mihnea Iuga 

 
Punct de vedere/ propuneri  

- formulate în timpul 

dezbaterii publice -

20.01.2016 

 
Nu 

 
Propunerea va fi luată în 

discuție în cadrul altui PH 

  Sunt 15 studii de fezabilitate în PH , propun 

să includeţi un SF privitor la un nou parc 

în oraş. 

 

D-na. Claudia Macra  

-răspuns în cadrul dezbaterii 

 

Privitor la propunerea D-lui. Iuga... 

CLM a aprobat realizarea unei strategii pe sănătate 

şi unul dintre obiectivele prinse acolo e şi tratarea 

zonelor verzi-un nou parc. Vă vom invita la 

dezbaterea publică pt. strategia pe sănătate. 

 

D-nul. Primar Gheorghe Falcă: 

-răspuns în cadrul dezbaterii 

 

Am început o investiţie şi în parcuri şi în irigaţii în 

municipiul Arad...Avem o listă a parcurilor 

înfiinţate din 2004, anul acesta vom finaliza 

parcurile din Gai, Bujac, vom finaliza Faleza 

Mureşului...e prevăzut un parc în zona Cetăţii-

poate fi denumit cândva „parcul central”. 

3.  D-nul. Gheorghe 

Săplăcan  

- Consilier Local 

 
Punct de vedere formulat în 

timpul dezbaterii publice 

 -20.01.2016 

 

Nu 

 

S-a răspuns în cadrul 

dezbaterii 

 

  Arădenii merită o casă a căsătoriilor, nu 

văd acest obiectiv în lista de investiţii! 

D-nul. Primar Gheorghe Falcă: 

-răspuns în cadrul dezbaterii 

 

În ceea ce priveşte Casa de Căsătorii, insistăm de 

mult să primim Casa de Cultură...sala mare e 

închisă momentan. Cei ce administrează casa în 

prezent, sperăm să intre în parteneriat cu PMA , să 

avem acolo CMCA , CJCA şi Casa de căsătorii...e 

şi loc de parcare potrivit pt. invitaţi...nu trebuie să 

abandonăm această direcţie! 
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