
  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECŢIA COMUNICARE 

Biroul Relaţii Mass-Media 

Nr. 4359/22.01.2020    Minuta 

dezbaterii publice a 

 
Proiectului de hotărâre privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului 

Arad – iniţiativa primarului şi a Proiectului de hotărâre privind adoptarea Bugetului 
General de Venituri si Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 – iniţiativa 

primarului 

 

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

administraţia publică, republicată,  în data de 20.01.2020, ora 1530, la sediul 

Primăriei Municipiului Arad, sala ”Regele Ferdinand”, a fost organizată 

dezbaterea publică având ca obiect Proiectele de Hotărâre mai sus menţionate. 

Dezbaterea publică a fost organizată la iniţiativa Primăriei Municipiului Arad. 

 

La dezbaterea publică au participat: 

 

Reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Arad: 

 

- D-nul Bibarț Călin- Primar Municipiul Arad 

- D-nul Bulbuc Ionel – Viceprimar PMA 

- D-nul Bognar Levente – Viceprimar PMA 

- D-na Claudia Macra – Administrator Public  

- D-na Stepănescu Lilioara – Secretar CLM Arad 

- D-na Grozavu Claudia – Director Executiv – Direcţia Economică 

- D-na Liliana Florea – Director Executiv Adjunct – Direcţia Tehnică  

- D-na Paşca Simona – Direcţia Tehnică – Biroul Spaţii Verzi, Mediu  

- D-na Cotrău Ralu – Şef Birou Biroul Relaţii Mass - Media – Direcţia 

Comunicare 

- D-nul Arhitect Șef- Arhitect Drăgan Radu 

- D-nul Albert Ladislau – Direcția Venituri – Primăria Municipiului Arad 

- D-na Giurgiu Lucia – Serviciul Investiţii - PMA 

- D-nul Director Ignat Ioan – Direcția Dezvoltare și Întreținere 

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

- D-nul Director Moldovan Gabriel – Serviciul Edilitar 

- D-l Potrovița Sergiu -   Consilier Biroul Protocol și Relații Externe 

- D-l Mihai Mitrofan – Consilier Biroul Relații Mass-Media 

- D-l Bozeșan Darius  



  

- Domnul Baciu Cristian-Vlad – Serviciul Administrație Publică Locală 

- Domnul Bot Denis – Cabinet primar – Primăria Municipiului Arad 

- D-nul Barbeș Adrian – Cabinet primar – Primăria Municipiului Arad 

Reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Arad: 

- D-nul Boca Bogdan – Vlad – Consilier CLM Arad 

- D-nul Săplăcan Gheorghe - Consilier CLM Arad 

- D-nul Furău Gheorghe - Consilier CLM Arad 

- D-na Dumitrean Adina - Consilier CLM Arad 

- D-na Naaji Antoanela - Consilier CLM Arad 

- D-na Dinga Patricia - Consilier CLM Arad 

- D-nul Handra Arsenie - Consilier CLM Arad 

- D-na Laura Andreș-  Consilier CLM Arad 

- D-na Tabuia Roxana - Consilier CLM Arad 

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

- D-nul Godja Claudiu – Director S.C. CTP S.A 

- D-na Mateuț Angelica – S.C CTP. S.A 

- D-na Jurcă Iuliana – Centrul Social Cantina Municipală Arad 

- D-na Popoviciu Bianca – Centrul Municipal de Cultură Arad 

- D-na Panda Elena  - Centrul Municipal de Cultură Arad  

- D-nul Cana Daniel- Centrul Municipal de Cultură Arad 

- D-nul Toma Adrian – Director DGPLA 

- D-na Lupșe Dorina  - U.L.A.L.A 

- D-nul Costea Bogdan – Teatrul Clasic “Ioan Slavici” Arad 

- D-nul Dascăl Silviu – Alianța Național Țărănistă – Organizația Județeană 

Arad 

- D-nul Vurdea Călin Octavian - Alianța Național Țărănistă – Organizația 

Județeană Arad 

- D-na Duțu Diana  - Jurnal Arădean/ Aradon 

- D-nul Filea Cătălin – Arq 

- D-nul Ferenți Arnold – Nyugati Jelen 

- D-na Medeleanu Raluca – Special Arad 

-  

 

Reprezentanţi ai mass-media locală: 4 

 

Număr total participanţi: 43 

 

 

 



  

 

Activităţi:  

Ora 1530 – deschiderea dezbaterii publice - prezentarea Proiectelor de 

Hotărâre supuse dezbaterii, a reprezentanţilor PMA şi înscrierea la cuvânt 

a participanţilor de către D-na Claudia Macra – moderatorul dezbaterii 

Ora 1545– propuneri/recomandări de la cetăţeni/asociaţii legal constituite şi 

sesiune de întrebări - răspunsuri  

Ora 16:00– încheierea dezbaterii publice 

 

Dezbaterea publică a fost deschisă şi moderată de către D-na Claudia Macra 

– Administrator Public – Primăria Municipiului Arad prin prezentarea Proiectelor 

de Hotărâre supuse dezbaterii şi a  participanţilor. 

  

 

Au luat cuvântul în timpul dezbaterii: 

 

-D-nul Călin Bibarț – Primarul Municipiului Arad  

-D-na Claudia Macra – Administrator Public Primăria Municipiului Arad  

- D-na Claudia Grozavu – Director Executiv  - Direcția Economică PMA 

- Doamna Lupşe Dorina – Director General ULAL Arad 

- D-nul Silviu Dascăl – ANȚ – Organizația Județeană Arad 

- D-nul Săplăcan Gheorghe – Consilier CLMA 

- D-l Gheorghe Furău – Consilier CLMA 

- D-nul Hodrea Silviu – cetățean 

 

 

D-nul Călin Bibarț: Deschide dezbaterea publică urându-le bun venit tuturor 

celor prezenți în sală, menționând că cele două proiecte de hotărâre aflate în 

dezbatere publică, se află amândouă în procedura de transparență decizională. 

Specifică în continuare faptul că se intenționează ca cele două proiecte de hotărâre 

să fie votate în viitoarea ședință de Consiliul Local Municipal din 31 Ianuarie 

2020 și faptul că orice contestații depuse în scris sunt luate în considerare până în 

ziua votului.   

D-na Claudia Macra: Începe dezbaterea prin prezentarea subiectului : Proiectul 

de hotărâre privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad – 

iniţiativa primarului şi Proiectul de hotărâre privind adoptarea Bugetului General 

de Venituri si Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 – iniţiativa 

primarului, dându-i în continuare cuvântul doamnei director executiv, Claudia 

Grozavu, din cadrul Direcţiei Economice a Primăriei Municipiului Arad, pentru 

considerente generale privind subiectele în discuţie.   

D-na Claudia Grozavu: Pentru început, prezintă suma totală a Bugetului General 

de Venituri şi Cheltuieli prevăzut pentru anul 2020: 615,7 milioane Lei, 



  

reprezentând 128,8 milioane Euro. În continuare, detaliază Proiectele de Hotărâre, 

pe capitole, subcapitole, domenii. Specifică faptul că pentru capitolul Invățământ 

nu s-a primit înca acel cost standard, și că aceste sume se vor completa cu TVA 

cost standard dupa repartizarea prin HG. Menționează faptul că acest lucru se 

poate întampla la prima rectificare bugetară.Evoluția Bugetului General: În 

perioada 2004 - 2020 s-a ajuns la un buget de 615 milioane Lei respectiv 128,8 

milioane Euro, fluctuând cu diverse categorii. 

Călin Bibarț : Specifică faptul că schimbarea legislativă a dus la schimbarea IVV 

, menționând faptul că astazi se primește 63% din IVV și faptul că se resimte 

schimbarea legislativă. 

Silviu Dascăl: Puncteaza faptul că a solicitat o suspendare a acordării alocării 

bugetare, în limitele legale, în ceea ce privește firma “DD Chim SRL”, până la 

finalizarea anchetei de la Liceul German – AMG - Arad. Cere, de asemenea în 

limitele posibilitații, reorganizarea licitației. 

Alt subiect punctat de dumnealui este cel al fântânilor arteziene, “Salubrio West 

SRL” – 98 000 RON “piese de schimb” și dacă în cadrul acestui subiect există 

prevăzuți și senzori de ploaie, pentru a nu se activa pe timpul ploii. Referitor la 

animalele fără adăpost, solicită o acordare a unei priorități bugetare mai mari în 

cadrul subcapitolului privind animalele fără adăpost pentru sterilizare, punând la 

îndoială necesitatea acelui adăpost. 

Privitor la Zilele administrației arădene, nu consideră oportună organizarea 

acestei manifestații, ci propune acordarea acestei sume pentru digitalizarea 

informațională a site-ului web: www.primariaarad.ro. 

În continuare, domnul Silviu Dascăl susține că nu sunt oportune, de asemenea, 

nici “Festivalul istoric al romanilor și cartaginezilor” și nici “Oktoberfest”, acesta 

venind cu propunerea ca banii alocați pentru cele două evenimente să fie folosiți 

mai bine pentru Teatru, radarele fixe, ori pentru camerele de supravegheat pentru 

preîntâmpinarea accidentelor rutiere, exemplificând accidentul rutier de pe 

Bulevardul Iuliu Maniu, petrecut de curând. 

D-na Dorina Lupșe : 

U.L.A.L.A propune repartizararea sumelor alocate, pentru achiziționarea de 

contoare inteligente, cu citirea la distanță pentru apa rece, pentru toate 

condominiile care au branșamentele si canalizarea pe domeniul public.  

De asemenea propune achiziționarea de contoare cu citirea temperaturii agentului 

termic pentru condominiile care au rămas în sistemul centralizat de încălzire, 

recomandând ca sumele necesare să fie alocate de la excedentul bugetar si prin 

transfer de la Capitolul Culte Religioase, Spectacole în aer liber, Recreere ș.a.  

O altă propunere a dumneaei se referă la faptul ca pe viitor, la redactarea 

Proiectului de Buget, să fie trecute sumele în totalitate în cifre și nu în litere, 

pentru o mai mare transparență în ceea ce privește sumele cuprinse în Proiectele 

de Buget, pentru a putea fi identificate de către cetățeni cu ușurință, așa cum a fost 

redactat Proiectul de Buget la Primăria din Oradea.  

http://www.primariaarad.ro/


  

D-l Hodrea Silviu: Consideră că platformele digitale ale Primăriei Arad ar trebui 

mai bine dezvoltate. 

Referitor la dotarea Poliției Locale, nu consideră că aceasta ar avea nevoie de 4 

laptop-uri în valoare de 4000 Lei , 36 de bucăți și calculatoare în valoare de 7000 

Lei, bucata. De asemenea software-ul achiziționat pentru calculatoare i se pare 

prea scump.  

Consideră că aceste dotări prevăzute pentru Poliția Locală ar fi mai potrivite în 

dotarea liceelor din municipiu, aducând în schimb calculatoarele de acolo, Poliției 

Locale. Server-ul Poliției Locale i se pare a echivala o sumă foarte mare. 

Consideră că subvenția de la CET este foarte mare, iar un sistem de recirculare al 

apei calde nu există. 

Pentru iluminatul festiv, consideră că suma este mult prea mare, în condițiile în 

care instalația este aceeași ca și anul trecut iar calitatea lasă de dorit, atât 

instalalațiile de pe pomi, cât și ceea ce este iluminat lângă mall, nefuncționând în 

întregime și nefiind amplasate corect. În ceea ce privește dezăpezirea , în cartierul 

Vlaicu, domnul Hodrea spunea că pe strada unde dumnealui locuiește, cu greu s-

a dezăpezit, neavând loc nici o acțiune de aruncare cu material anti-derapant, 

punctând în acest sens o mai bună administrare a banilor publici.  

D-nul consilier Gheorghe Săplăcan: Apreciază efortul depus de Direcția 

Economică pentru întocmirea bugetului pentru acest an, acesta fiind o proiecție 

bugetară pentru anul 2020.   

Punctează că, la capitolul Cultură, Recreere și Religie, Susținerea cultelor 

religioase, pentru Biserica Martirilor, dorește alocarea a minimum 500 000 Lei 

pentru Parohia Ortodoxă Română Șega 2, propunând ca acești bani să fie 

redistribuiți de la capitolul 6.7. Cultură, Recreere , Religie, Programul Cultural 

General al Centrului Municipal Cultural, poziția 18, Festivalul Istoric al 

Romanilor si Cartaginezilor, în loc de 400 000 RON să primească 300 000 RON, 

iar 100 000 RON să fie realocați pentru Biserica Martirilor de la UTA.  

  

D-l Consilier Gheorghe Furău: Privitor la Sănătate, a scos în evidență faptul că 

în decursul anilor, 3 sferturi din fondurile alocate Sanătății au fost retrase pentru 

că nu au fost cheltuite, propunând un parteneriat între Consiliul Județean Arad și 

Primăria Municipiului Arad, scoțând în evidență faptul că sănătatea arădenilor 

este de o mare importanță. Dorește ca cel puțin, suma alocată să fie cheltuită, 

argumentând faptul că nu s-a cheltuit nici un sfert din sumele alocate anii 

anteriori.  

D-nul primar Călin Bibarț: Întărește ceea ce a discutat d-nul Săplăcan, începând 

cu veniturile și terminând cu partea de cheltuieli. De asemenea, completează că 

pentru a fi realizate proiectele de la capitolul Cultură, festivaluri, ș.a, mediul privat 

trebuie să contribuie cu mai mult de jumătate din bani, iar dacă nu se va realiza 

acest lucru, atunci nici banii publici nu se vor consuma, iar la 6 luni ele vor fi 

trecute pe alte capitole bugetare. 



  

D-na Claudia Macra: Mulţumeşte tuturor pentru participare şi implicare, 

invitând la următoarea ședință a Consiliului Local Municipal programată pe 31 

Ianuarie 2020, ședință în care va fi supus votului proiectele aflate în discuție, 

declarând dezbaterea publică încheiată. 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Macra              Mihai Mitrofan    

Administrator Public        Consilier 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod – PMA – L5 – 29 

  

 

        



  

                                   

                                                                  


