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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECŢIA COMUNICARE 

Compartimentul Relaţii Mass-Media 

Nr. 10969/ 14.02.2022 

Minuta dezbaterii publice online a: 

Proiectului de hotărâre privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad – iniţiativa 

primarului și a proiectului de hotărâre privind adoptarea Bugetului General de Venituri și 

Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2022 – iniţiativa primarului 

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

republicată,  în data de 11.02.2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Arad, sala ”Regele 

Ferdinand”, a fost organizată dezbaterea publică online având ca obiect proiectele de hotărâre mai sus 

menţionate. Dezbaterea publică online a fost organizată la inițiativa Primăriei Municipiului Arad. 

La dezbaterea publică au participat: 

Reprezentanți ai Primăriei Municipiului Arad: 

- Domnul Călin Bibarț – Primar Municipiul Arad  

- Domnul Boca Bogdan – Admninistor Public Municipiul Arad 

- Doamna Olimpia Stoica – Director Executiv – Direcția Economică  

- Domnul Szuchanszki Ștefan – Director Executiv – Direcția Patrimoniu   

- Doamna Portaru Elena – Director Exucutiv - Direcția Tehnică  

- Domnul Denis Bot – Consilier Cabinet Primar 

- Domnul Pavel Neamțiu –– Director Executiv - Direcția Venituri 

- Doamna Florea Liliana – Director Executiv – Direcția Edilitar 

- Doamna Antoanela Naaji – Consilier Consiliul Municipal Arad 

- Doamna Waas Liliana – Consilier Consiliul Municipal Arad  

- Domna Cotrău Ralu – Consilier - Compartimentul Relații Mass – Media – Direcția 

Comunicare 

- Domnul Mihai Mitrofan – Consilier – Compartimentul Relații Mass – Media – Direcția 

Comunicare 

- Domnul Popa Alexandru – Consilier - Compartimentul Relaţii Mass – Media – Direcţia 

Comunicare 

Reprezentanţi ai Instituțiilor Publice locale, ai societăţii civile și alții: 

- Doamna Diana Duțu – Reprezentant Inform Media – Aradon/ Jurnal Arădean  

- Domnul Barbu Bogdan – Vicepreședintele Sindicatului Artiștilor din cadrul Filarmonicii 

Arad 

- Doamna Claudia Gavra – Reprezentant ARQ 

- ș.a 

Număr total participanți: 15 

Activităţi:  

Ora 1100 – deschiderea dezbaterii publice - prezentarea proiectelor de hotarare supuse dezbaterii, a 

reprezentanţilor PMA de către domnul primar Călin Bibarț – moderatorul dezbaterii; 

Ora 1115– propuneri/recomandări de la participanți şi sesiune de întrebări – răspunsuri; 

Ora 1130– încheierea dezbaterii publice. 
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Dezbaterea publică a fost deschisă şi moderată de către domnul primar Călin Bibarț, prin prezentarea 

proiectelor de hotarare supuse dezbaterii şi a participanţilor. 

Au luat cuvântul în timpul dezbaterii: 

- domnul primar Călin Bibarț  
- domnul Barbu Bogdan - Vicepreședintele Sindicatului Artiștilor din cadrul Filarmonicii Arad 

Domnul primar Călin Bibarț: Începe prin a trece în revista prevederile Bugetului. Dumnealui spune că 

s-au strâns recomandări, de la Consiliul Local Municipal, în special, privind proiectele în discuție și că 

din cauza crizei energetice din prezent si celei sanitare toate prețurile au crescut în divese domenii. La 

capitolul subvenții, s-au cuprins sume estimative în proiectul de buget, sperând ca situația să revina la un 

nivel mai acceptabil, pentru a asigura plățile pe care Primăria Arad le are la investiții, la lucrări, la 

reparații. O atenție deosebita a fost alocata investițiilor și finanțărilor, cu atât mai mult cu cat, asupra 

impozitelor și taxelor locale nu s-a intervenit asupra lor de cațiva ani de zile, iar impozitul pe venit la 

nivel guvernamental, care revine administrației locale, a rămas la 63 %. 

Bugetul municipiului este de 173,9 milioane Euro, sumă care include bani care vin de la nivel 

guvernamental pentru plata personalului medical de la cabinetele școlare, o bună parte din cheltuielile cu 

centrele de vaccinare, instituții de cultură, DAS. Procentajul taxelor fiscale din buget este de doar 17%. 

Cotele din impozitul pe venit sunt 34% , de accea este important să existe cât mai multe locuri de muncă 

și investiții atrase în oraș. De la Guvern se mai primesc în cursul anului sume defalcate din TVA, 5%.  

Din total buget, cheltuielile de personal sunt doar aproximativ 12%, cât și bunurile și serviciile, cu un 

procentaj de 16%, deci sub 30% cheltuieli de funcționare.  

În ceea ce privește sumele pentru cultură, recreere, religie s-a încercat păstrarea ponderii între minorități, 

instituțiile de cultură și culte.  

Din total buget, investițiile pentru 2022 sunt 49%, însă dacă se scot sumele amintite de la nivel 

guvernamental, procentajul alocat investițiilor este de 68%, ceea ce este un lucru benefic, întrucât Aradul 

are nevoie de dezvoltare. Din 173,9 de milioane de Euro, doar 125 de milioane de Euro sunt buget propiu. 

Astfel, cele 85 de milioane de Euro gândite pentru investiții, la cele 124 de milioane de Euro prevăzute în 

Buget, se obține un procent de 68% prevăzute pentru investiții.  

Evoluția bugetelor din ultimii ani a fost influențată în 2021 și în 2022, de banii pentru sănătate și 

pandemie. Cheltuielile au crescut toate, de aceea echilibrul este unul fin pentru a putea încheia onorabil 

acest an bugetar.  

Domnul Barbu Bogdan: Se refera la bugetul propus a fi alocat pentru Filarmonica Arad pentru anul 

2022 pentru salarii.  S-a alocat suma de 5 457 000 lei pentru fondul de salarii, dintr-un total de 8 400 000 

de lei. In 2021, bugetul de salarii alocat Filarmonicii a fost de 8 638 000 lei, astfel există o diferență de 

238 000 lei, care se reflectă în faptul că în cadrul Filarmonicii în 2021 s-au vacantat 7 posturi – 5 artisti 

instrumentisti, 1 corist și 1 post la resurse umane. În consecință, domnul Barbu susține că Filarmonica 

Arad nu mai poate susține numeroase repertorii nici măcar la un nivel de  orchestra de cameră.   

Propune o suma de minim 150 000 de lei pe an care sa fie suplimentată, pentru a putea angaja măcar 5 

oameni în compensația celor 5 oameni plecați din orchestra, măcar pe perioada determinată, pentru ca 

Filarmonica să poata funcționa în continuare.  Cei care se vor angaja, vor fi angajați pe posturi de 

debutant. Susține că cel puțin 75 000 de lei se regăsesc în bugetul actual al Filarmonicii. În bugetul de 

achiziții, pentru 55 000 de lei, se intenționeaza a se achizitiona un sistem de transmisiuni online format 

din cameră și software. Având în vedere evoluția actuala a pandemiei de coronavirus, care este în declin, 

conform Ministerului Sănătății și a Organizației Mondiale a Sănătății, aceasta investiție este inutila, suma 

alocata pentru acest sistem este foarte mare, iar pe deasupra presupune angajarea unui inginer de sunet și 

a unui regizor de imagine, Filarmonica Arad nepermitandu-și bănesc să susțina aceasta cheltuială in plus. 

Ar dori ca suma de 75 000 de lei să fie împrumutată Filarmonicii Arad până la rectificarea bugetară ori 

până cand se vor primi bani de la Guvern, pentru a putea funcționa și pentru a putea angaja pe perioada 
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determinată, asemenea situatiei de la Teatru Clasic Ioan Slavici, să fie facute angajările fie pe perioda 

stagiunii, fie pe perioada determinată. 

De asemenea, ridica problema vacantarii unui alt post, prin ieșirea din activitate, prin pesionare, la 

compartimentul Contablitate a directorului, această situație devenind problematică.   

 Domnul primar Călin Bibarț: Răspunde domnului Barbu, spunând că îi înțelege poziția având în 

vedere calitatea sa de vicepreședinte al sindicatului. Îi reamintește faptul că la fel ca și anul trecut nu se 

bugetează de la început toți banii necesari pentru salarizare, pentru că altfel există riscul să nu se mai 

primească bani de Guvern. Referitor la angajări, explică faptul că prioritară este dezvoltarea orașului, de 

aceea Primăria încearcă să angajeze ingineri și arhitecți. Dacă se vor primi bani de la Guvern, atunci în 

funcție de necesități și de alocarea bugetară s-ar putea face angajări și la Filarmonică. Acesta se declară 

adeptul a cât mai puține angajări în TESA astfel încât să rămână cât mai mulți bani pentru partea artistică. 

În aceste vremuri deloc simple, nu ne permitem să facem angajări, pentru că trebuie să ne asigurăm și 

funcționarea. Edilul spune că este puțin mai greu să avem orchestra și corul complete și să nu avem 

căldură în sală. Cvartetul sau corul pot funcționa doar cu o parte din personal așa cum s-a întâmplat și 

când au fost cazuri de COVID, când o parte din angajați erau acasă, iar cealaltă parte la muncă. Edilul 

pledează pentru un echilibru în ceea ce avem în acest moment. Primarul dă asigurări că sunt deja pregătite 

amendamente pentru exagerările regăsite la unele capitole bugetare.  

Domnul Barbu Bogdan: Revine și subliniază că a solicitat doar 5 posturi, care sunt stringente pentru 

Filarmonică și solicită o audiență la primar pentru a dezbate pe larg aceste subiecte.  

Domnul primar Călin Bibarț: Se declară mulțumit că toată lumea a înțeles că nu sunt vremuri simple. 

Cu toate acestea, obiectivul municipalității rămâne dezvoltarea orașului.   

 

 

 

         Director executiv          

                Claudia Macra         

             

                                                                                  Întocmit 

                         Consilier Mihai Mitrofan 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


