RAPORT DE TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ
cu privire la propunerile/recomandările formulate asupra
Proiectului de hotărâre privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad – inițiativa primarului și a proiectului de hotărâre privind
adoptarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2022 – inițiativa primarului

Nr.
crt.

1.

Propuneri
formulate de:

Domnul
Barbu
Bogdan (în
cadrul dezb.
publice din
11.02.2022)

Text propus în proiectul de
hotărâre

Vezi Proiectul de hotărâre
privind repartizarea excedentului
bugetar al municipiului Arad –
inițiativa primarului și proiectul
de hotărâre privind adoptarea
Bugetului General de Venituri și
Cheltuieli al municipiului Arad
pentru anul 2022 – inițiativa
primarului

Propuneri/recomandări/
întrebări
1. Propune o sumă de minim 150.
000 de lei pe an care să fie
suplimentată, pentru a putea
angaja măcar 5 oameni în
compensația celor 5 oameni
plecați din orchestră, măcar pe
perioada determinată, pentru ca
Filarmonica să poată funcționa în
continuare.
2. Atrage atenția asupra faptului că
în condițiile actuale Filarmonica
Arad nu mai poate susține
numeroase repertorii, nici măcar
la un nivel de orchestră de
cameră.
3. Susține că cel puțin 75.000 de lei
se regăsesc în bugetul actual al
Filarmonicii. Ar dori ca suma de
75.000 de lei să fie împrumutată
Filarmonicii Arad până la
rectificarea bugetară ori până
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Punct de vedere
Serviciu specialitate-PMA/Observații

Având în vedere că bugetul Filarmonicii pe anul
2022, cuprinde sumele aferente pentru primele 8
luni ale anului, conform art. 6, alin(1), lit. e din
Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr
317/2021, finanțarea instituțiilor de cultură se face
prin alocarea din bugetul de stat a cotei de 2% din
impozitul pe venit ( prima tranșă 25.08.2022, a doua
tranșă 19.12.2022).

când se vor primi bani de la
Guvern, pentru a putea funcționa
și pentru a putea angaja pe
perioadă determinată, asemenea
situației de la Teatrul Clasic Ioan
Slavici , să fie făcute angajările fie
pe perioada stagiunii, fie pe
perioada determinată.

Director Direcția Economică
Olimpia Stoica

Director Filarmonica Arad

Director executiv Direcția Comunicare

Doru Orban

Claudia Macra
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Întocmit
Consilier, Mihai Mitrofan

