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RAPORT DE TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ
cu privire la propunerile/recomandările formulate asupra

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 2021 – iniţiativa
primarului
Nr.
Propuneri
crt. formulate de:
1.

Domnul
Barbu
Bogdan
Radu Reprezentant
Filarmonica
–Arad

Text propus în proiectul de
hotărâre

Propuneri/recomandări/
întrebări

Punct de vedere
Serviciu specialitate-PMA/Observaţii

Vezi Proiectul de hotărâre
privind repartizarea
excedentului bugetar al
municipiului Arad – iniţiativa
primarului şi a Proiectul de
hotărâre privind adoptarea
Bugetului General de
Venituri si Cheltuieli al
municipiului Arad pentru
anul 2021 – iniţiativa
primarului

1.Dumnealui
propune
ca
bugetul alocat pentru salarii
personalului artistic din cadrul
Filarmonicii Arad, propus, de la
suma de 5,6 milioane de lei, să
fie suplimentat, până la 9
milioane de lei.
2. Domnul Barbu dorește a se
găsi sursele de finanțare pentru
supraviețuirea acestei instituții.
Acesta prezintă câteva surse
pentru a se găsi banii suficienți
pentru ca niciun artist să nu
părăsească Filarmonica Arad.
Astfel: Cheltuielile pentru
salarii pentru anul 2019, când la
Filarmonica Arad erau angajați
119 persoane erau de 9 250 000
lei, în 2020 la același număr de

1. În funcție de bugetul care se va aproba și în

funcție de necesarul pentru plata cheltuielilor
cu salariile până la sfârșitul anului se va face
analiză asupra acestor cheltuieli.

2. Conturile de execuție pentru cheltuielile de

personal, cheltuieli de funcționare și cheltuieli
de capital pentru anul 2020 se aprobă
trimestrial și anual prin hotărâri ale Consiliului
Local pentru toate instituțiile și serviciile
publice din subordine, conform Legii
273/2006 a finanțelor publice locale cu
modificările și completările ulterioare.
În ceea ce priveste colaboratorii sumă popusă
a se aloca pe alineatul 20.01.09 Materiale și
prestări servicii cu caracter funcțional, pentru

angajați la 9 150 000, iar în colaboratori în cadrul bugetului Filarmonicii
2021, numărul de angajați este Arad este de 254 mii lei.
de 104, pierzându-se prin
pensionare 15 posturi, făcânduse o economie la buget de 1 153
000 lei. La o medie a salariilor,
s-a constatat că bugetul necesar
pentru salariile personalului de
104 angajați, este de 8 000 000
lei. Diferența dintre proiecte și
necesarul efectiv este de 2 500
000 lei. Propunerea dumnealui
este că la Filarmonica Arad
există în buget prevăzut un fond
denumit “ Materiale și servicii
cu caracter funcțional ”. În 2019
acest fond a fost de 1 714 435
lei. Anul trecut a fost de 960 279
lei. Anul acesta propunerea
Primăriei este de 1 400 000 lei.
Dacă din acest fond se transferă
1 000 000 lei la fondul de salarii,
rămân 400 000, bani pentru 12
luni pentru colaboratori, adică o
medie de 6800 Euro/lună , deci
1700 Euro/săptămână. Domnul
Barbu concluzionează că dacă la
cei 5 539 000 lei propuși de
Primăria Arad pentru salarii la
Filarmonică, se adaugă acest
million de lei, Filarmonica Arad
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ar mai avea nevoie de
aproximativ 1 500 000 lei ca
activitatea acestei instituții să
continue și să nu se oprească.
3.A constatat că în prezentarea
domnului
primar
privind
proiecția bugetară în discuție,
aceasta este la nivelul anului
2017, cel mai ridicat nivel din
ultimii 4 ani de zile.
Nelămurirea dumnealui este de
ce nu s-au putut păstra aceleași
sume, dacă s-au putut păstra la
Filarmonică, cat și la celelalte
instițutii
din
subordinea
Primăriei, în anul 2020.
4. Intervine spunând că suma
alocată pentru salarii în urma cu
2 ani, era de aproximativ 9
milioane de lei. Anul acesta este
nevoie cu 1 150 000 lei mai
puțin decât anul trecut, în
condițiile în care în câteva luni,
încă o parte din angajații
Filarmonicii vor ieși la pensie.
La sfarșitul anului în curs, dacă
se vor acorda cei 8 milioane de
lei Filarmonicii necesari pentru
salarii, această instituție va avea
excedent la fondul de salarii,
deoarece acei angajați vor iesi la
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3. Anul acesta au crescut cheltuielile cu

salariile, cheltuielile cu bursele au crescut,
fiind dată Hotărâre de Guvern la sfârşitul
anului 2020 în ceea ce privește bursa minimă.
În funcție de bugetul care se va aproba și în
funcție de necesarul pentru plata cheltuielilor
cu salariile până la sfârșitul anului se va face
analiză asupra acestor cheltuieli.
Bugetul este o previziune, iar începând cu
luna iulie poate fi rectificat.

4. În cursul anului pot avea loc rectificări
bugetare conform Legii finanțelor publice
locale începând cu semestrul II.

pensie,
făcandu-se
economie.

2.

Domnul
Mihai
Dogaru Sindicatul
Artiștilor
Interpreți
din
Filarmonica
Arad

1. Vezi Proiectul de
hotărâre privind
repartizarea
excedentului bugetar al
municipiului Arad –
iniţiativa primarului şi a
Proiectul de hotărâre
privind adoptarea
Bugetului General de
Venituri si Cheltuieli al
municipiului Arad
pentru anul 2021 –
iniţiativa primarului

astfel

5.Domnul Dogaru propune ca
bugetul Filarmonicii să rămână
la
nivelul
anului
2020.
Dumnealui este de părere că
Filarmonica, având un nivel atat
de mic al angajaților, orice
reducere de angajați ar duce la
desființarea ei.
6.Acesta
mai
propune
redimensionarea bugetului de
cheltuieli și eventual găsirea
unor surse de finanțare care nu
sunt atât de urgente pentru a
avea un oraș complet și din
punct de vedere spiritual,
cultural.
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5. În cursul anului pot avea loc rectificări
bugetare conform Legii nr.273/2006, a
finanțelor publice locale, începând cu
semestrul II.

6. Se analizează posibilitatea găsirii unor
surse de finanțare care să vină în completarea
bugetului propus pentru anul 2021.

3.

4.

Doamna
Drug
Melinda –
Filarmonica
Arad

1. Vezi Proiectul de
hotărâre privind
repartizarea
excedentului bugetar al
municipiului Arad –
iniţiativa primarului şi a
Proiectul de hotărâre
privind adoptarea
Bugetului General de
Venituri si Cheltuieli al
municipiului Arad
pentru anul 2021 –
iniţiativa primarului
Vezi Proiectul de
Doamna Urs 1.
hotărâre privind repartizarea
Angelicaexcedentului bugetar al
Aura –
Filarmonica municipiului Arad – iniţiativa
primarului şi a Proiectul de
Arad
hotărâre privind adoptarea
Bugetului General de Venituri
si Cheltuieli al municipiului
Arad pentru anul 2021 –
iniţiativa primarului

7. Dumneaei propune atragerea
de fonduri pentru proiecte,
formând o echipă mixtă,
indicând la domnul manager
Doru Orban, doamna director
executiv Dana Pădurean –
Andreica , împreună cu Primăria
Arad,
degrevând
aceste
cheltuieli pentru buget pentru
salarii, prin accesarea de
fonduri.
8.Dumneaei
declară
că
veniturile personalului angajat
din fonduri publice este stabilit
prin lege.
9. În al doilea rând, aceasta
punctează că Filarmonica are
nevoie de circa 140 de oameni,
personal de conținut, adică
orchestră și cor, fără personal
TESA, pentru nivelul de
funcționare a instituției la
capacitatea normală.
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8. Veniturile personalului angajat în
instituțiile publice se calculează conform
actelor normative în vigoare, respectiv legea
nr. 153/2018.
9. Normativul pentru orchestră și cor este
stabilit de către managerul instituției, pe baza
legislației specifice.

10. Dumneaei a subliniat
aspectul privind consiliul de
conducere, acesta fiind împărțit
în 5 comisii, referindu-se la
comisia de cultură în speță,
aceasta având 3 instituții în
subordine și că personalul
TESA este triplat în cazul
Biroului
Resurse
Umane,
Juridic și Contabilitate.
Astfel,
dumneaei
propune
comasarea într-un birou comun,
pentru Comisia de Cultură,
motivând
o
eventuală
digitalizare.
11. Doamna Urs Angelica –
Aura motivează aspectul privind
cultura și arta, prin faptul că
aceasta nu genereaza profit, dar
că aduce plus valoare în
societate.
În
instituția
Filarmonicii Arad este nevoie
eventual de un solist sau un
dirijor de renume pentru a atrage
public mai numeros în Arad cat
și pentru a putea reprezenta
Aradul în afara lui, mai aduce în
discuție dumneaei.
12. Doamna Urs punctează că
trebuie găsit un optim funcțional
pentru Filarmonica Arad pe
6

10. În legătură cu cele 5 comisii , implicit și
cea de cultură, este formată din consilieri
locali, functionează în cadrul Consiliului
Local Muncipal Arad odată cu ședințele de
consiliu local: nu are angajați, nu are nici
salarizare, nu are nici birou de resurse umane,
nu primesc bani în plus pentru că participă la
comisii, însă ceea ce este adevărat, este că
fiind instituții de cultură cu personalitate
juridică, în cazul de față, Teatrul Clasic Ioan
Slavici si Filarmonica Arad, au la partea
TESA: contabil, administrator, birou de
personal; dacă se dorește a se desființa aceste
compartimente, ar trebui sa unim aceste două
instituții de cultură, să aibă doar o singură
personalitate juridică, și poate fi realizabil,
deși nu este simplu, conform legii.
11.Nimeni nu cere unei filarmonici să fie
profitabilă, ori unui spital, ori unei școli.
Profitul acestor instituții se vede în altceva.

12. Se analizează posibilitatea găsirii unor
surse de finanțare care să vină în completarea
bugetului propus pentru anul 2021.

viitor, manifestând înțelegere
pentru situația actuală.

5.

Domnul
Samuel Caba
– Președinte
Asociația
pentru
Reforma
Civică și
Democrație

1. Vezi Proiectul de
hotărâre privind
repartizarea
excedentului bugetar al
municipiului Arad –
iniţiativa primarului şi a
Proiectul de hotărâre
privind adoptarea
Bugetului General de
Venituri si Cheltuieli al
municipiului Arad
pentru anul 2021 –
iniţiativa primarului

13. Consideră că ar fi bine dacă
s-ar organiza o dezbatere
publică online doar despre
Filamonica Arad.
14. În altă ordine de idei ce se
poate face pentru a sprijini
domeniul HoReCa, pentru a nu
mai plăti acea taxa de 3000 de
lei pentru scaune, pentru o
cafenea simplă, care este în
aceeași categorie cu un
restaurant, spre exemplu;
15. Cum ar putea interveni
administrația locală pentru a
sprijini mediul de afaceri local
prin anumite măsuri, alocate
sume concrete, care nu se
regăsesc în buget, punctează
domnul Caba.
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13. Pentru acest lucru trebuie inițiat un PH ce
privește strict Filarmonica Arad, care să fie
supus dezbaterii publice.
14. 15. În prezent se lucrează la un proiect de
hotărâre, prin care se propune modificarea
taxei pentru eliberarea/vizarea autorizației de
alimentație publică în funcție de suprafață și
de zona în care este situat punctul de lucru.

16. Pentru ideea „Vinerea
Verde”- să se aloce în buget o
suma pentru funcționarii publici
care lucrează la o instituție
localizată
pe
Bulevardul
Revolutiei,
pentru
achiziționarea de biciclete,
trotinete; propune o suma
alocată pentru a sprijini o
mobilitate urbană ecologică,
astfel încât să se elibereze
locurile de parcare de pe
Bulevardul
Revoluției
și
diminuarea poluării orașului, în
acest fel.

16. În prezent se lucrează la un proiect de
hotărâre prin care să se aprobe un regulament
pentru închirierea trotinetelor electrice în mai
multe puncte din Municipiul Arad care vor
contribui la o mobilitate urbană ecologică și
care va putea duce la un transport ecologic în
centrul istoric al municipiului.
În privința mobilității urbane, în buget este
cuprinsă achiziția de tramvaie nepoluante, de
autobuze electrice, proiectul cu podul
construit în continuarea străzii Andrei
Șaguna, care prevede și achiziționarea a
aproximativ a 330 de biciclete.

17.
Totodată,
propune
subvenționarea de abonamente
pentru cei care vor să lase
maşina acasă, întrucât amenda
pentru neregulile pentru parcare
a crescut, taxa pentru parcare
pentru o oră este diferită între
cea plătită de pe SMS, față de
cea plătită la parcometru.
Locurile de parcare nu au
crescut în oraș, sunt tot aceleași;
18. În legătură cu Teatrul Vechi
din oraş, propune includerea in
buget, a unei sume pentru
achiziţionarea acestei clădiri.

17. Municipiul Arad prin hotărâri ale
Consiliului Local al Municipiului Arad,
acordă prin subvenționarea SC CTP Arad,
reduceri la transportul local în comun cu
tramvaiele pentru pensionarii cu venituri mai
mici 1.200 lei, gratuități la persoanele peste
70 de ani, gratuități la elevii din învățământul
preuniversitar de stat din Municipiul Arad și
la alte categorii de beneficiari care au dreptul
conform legislației în vigoare.
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18. În privința Teatrului Vechi, acesta va fi
achiziționat în parteneriat cu societatea
civilă, s-a creat un cadru legal pentru

parteneriatul dintre Primărie și reprezentanții
societății civile.
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Domnul
Rareș
Giurgiu –
Reprezentant
Consiliul
Județean al
Elevilor
Arad

1.Vezi Proiectul de hotărâre
privind repartizarea
excedentului bugetar al
municipiului Arad – iniţiativa
primarului şi a Proiectul de
hotărâre privind adoptarea
Bugetului General de Venituri
si Cheltuieli al municipiului
Arad pentru anul 2021 –
iniţiativa primarului

19. În urma lecturării proiectului
de buget pentru 2021 domnul
Giurgiu ridică problema sumei
de 2 000 000 lei + alte sume
defalcate din TVA alocate
achitării burselor școlare.
Intreabă dacă există o estimare
asupra unei sume finale din care
vor fi acordate aceste burse și
numărul de elevi arădeni care
vor beneficia de aceste burse,
ținând cont că prin Hotararea de
Guvern
nr.
1064/2020
cuantumul minim a fost stabilit
la 100 de lei, de asemenea faptul
că situația pandemică a mutat în
9

19. Conform HG 1064/2020, bursele școlare
se alocă și din sume defalcate din TVA, prin
urmare prin legea bugetului de stat pe anul
2021 au fost alocate fonduri pentru Județul
Arad pentru această categorie de cheltuială.
După aprobarea metodologiei de repartizare
ISJ Arad vizează repartizarea burselor
școlare pe ordonatorii de credite din
învățământul preuniversitar de stat din
Municipiul Arad. Suma pentru burse primită
este de 5.822 mii lei la care se mai adaugă
suma din bugetul local de 2.000 mii lei. În
funcție de numărul de burse care se vor
aproba și de cuantumurile aprobate prin
hotărâre de cosiliu ,se va face o analiză pentru
a vedea dacă se acoperă în integritate anul sau

mare parte învațământul arădean
în mediul online și că aceste
burse ar constitui un ajutor real
și un stimulent pentru elevii
arădeni.

Barbura Eliza – Șef Serviciul Relații cu Publicul
Pavel Neamțiu - director executiv Direcția Venituri
Liliana Florea – director executiv Direcția Edilitar
Ștefan Szuchanszki - director executiv Direcția Patrimoniu
Elena Portaru – director executiv Direcția Tehnică
Lucia Giurgiu - șef Serviciu Investiții
Dana Pădurean – Andreica – Director Centrul Municipal de Cultura Arad
Stepănescu Lilioara –Secretar Municipiul Arad
Adrian Toma – director Direcția Generală Poliția Locală Arad
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nu. De asemenea suma alocată pentru bursele
elevilor este mai mare anul acesta, decât cea
prevăzută în buget anul trecut, ca urmare a
creșterii cuantumului la bursele de
performanță, merit, studiu și sociale.

ȘEF SERVICIU BUGET,
Olimpia Stoica

ÎNTOCMIT,
Mihai Mitrofan
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