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IMPLICAREA SUCCESUL

DATELE

IDEEA

Transparenţa în privinţa 
cheltuirii banilor publici

Explicăm într-un format prietenos pentru cetăţeni 
cum a cheltuit Primăria Municipiului Timişoara
bugetul din 2014

Pentru ca cetăţenii să poată evalua singuri modul 
de folosire a resurselor comunităţii

Pentru că bugetul local trebuie să reflecte priorităţile de 
dezvoltare stabilite de către cetăţeni

Implicarea cetăţenilor reprezintă un sprijin 
în rezolvarea problemelor locale

Convingem primăriile să îşi prezinte bugetele 
şi modul de cheltuire în formate uşor accesibile

Dezbaterea bugetului şi a execuţiei bugetare 
ar trebui să vizeze formate prietenoase 
care să faciliteze primirea de observaţii, 
propuneri şi sugestii.

Autorităţile locale 
utilizează documente 
foarte specializate,
a căror citire necesită 
cunoştinţe specifice 
de contabilitate 
şi economie.

1. Ce vrem să faCem ?



Bugetul Primăriei 
Municipiului Timișoara€ 244,15  milioane 

1.085.169,73  lei

Plăţi indirecte de la bugetul de stat din TVA şi impozit pe venit 
de la plătitorii de venituri din  Municipiul Timişoara

Plăţi directe de la firmele din  Municipiul Timişoara
impozit clădiri, auto

Venituri 2014

Fonduri 
Europene

Licenţe, autorizaţii şi
alte subvenţii

Concesiuni, vânzări, închirieri,
donaţii şi sponsorizări 

Plăţi directe de la cetăţeni: 
impozit apartamente, auto

2,6%
din venituri

1,9%
din venituri

3,9%
din venituri

29,6 %
din venituri

Amenzi şi taxe de 
timbru

1,2%
din venituri

6%
din venituri

54,8%
din venituri

€ 133,66 
milioane

€ 14,72 
milioane

€ 3,05 
milioane

€ 9,53 
milioane

€ 4,82 
milioane

€ 72,01 
milioane

€ 6,36
milioane

3. Cum s-au Cheltuit banii de la bugetul loCal al Primăriei muniCiPiului 
timişoara în anul 2014?

2. de unde au venit banii la bugetul loCal al Primăriei muniCiPiului 
timişoara în anul 2014?

Cheltuieli de personal
€ 47,48 milioane

19,13%
din cheltuieli

24,38%
din cheltuieli

5,59%
din cheltuieli

4,48%
din cheltuieli

Plăţi  efectuate în anii 

precedenţi şi recuperate 

în anul curent
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Asistenţă socială

€ 3,36 m
ilioane

Alte cheltuieli
€ 1,52 milioane

Proiecte cu 
finanţare din 

fonduri externe 
nerambursabile

€ 62,44 milioane

Bunuri şi servicii

€ 60,52 milioane

Cheltuieli de 

capital (investiții)

€ 13,86 m
ilioaneRa
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25,15%
din cheltuieli

0,61%
din cheltuieli

1,35%
din cheltuieli

17,68%
din cheltuieli

1,63%
din cheltuieli

_
din cheltuieli

Buget
€ 248,22 
milioane

2014
Cheltuieli 



clasificaţia 
funcţională

€ 3,71 milioane
Apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională  

€ 1,19 milioane
Servicii 
publice generale

€ 8,6milioane
Sănătate

€ 43,39 milioane
Învăţământ

€ 18,81 milioane
Cultură, recreere şi religie 

€ 3,8milioane
Tranzacții privind datoria 
publică şi împrumuturi 

€ 10,9 milioane
Autorităţi publice şi acţiuni 
externe

€ 10,6 milioane
Asigurări şi asistenţă socială 

€ 44,95 milioane
Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică

€ 5,25 milioane
Protecția mediului

€ 32,99 milioane
Combustibil și energie

€ 63,85 milioane
Transporturi

3.1 angajaţii Primăriei şi instituţiilor subordonate 3.2. Cheltuielile bugetare în 2014 

4377 angajaţi 
Primăria municipiului 

Timişoara

Direcţia 
Generală de 
Poliţie Locală

314  posturi
Direcția Fiscală a 
Municipiului 
Timișoara

155 posturi
Direcţia de 

Asistenţă 
Comunitară

740
posturi

Aparatul de 
specialitate al 
primarului

479  posturi

Direcţia Locală 
de Evidenţă a 
Persoanelor 

60 posturi

Centrul pentru 
Servicii Sociale 
”Pentru voi”

58 posturi

Administrația 
Piețelor 

61 posturi

Teatrul German 
de Stat

87 posturi

Drumuri Municipale 
Timișoara S.A.

334 posturi

Filarmonica Banatul

191 posturi

COLTERM

877 posturi

Casa de cultură

22 posturi

Teatrul Maghiar 
de Stat

94 posturi

Regia Autonomă de 
Transport Timișoara

905 posturi



3.3 obieCtive de investiţii Obiective de investiții buget local 2014 

(18,57 milioane euro)
reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi eChiParea infrastruCturii eduCaţionale a 
liCeului teoretiC nikolaus lenau - timişoara

Proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului 
Teoretic Nikolaus Lenau - Timişoara”, cod SMIS 54092, a fost realizat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 
3, Domeniu major de intervenţie 3.4 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Perioada de implementare a 
proiectului a fost 14.10.2014 - 13.10.2015 şi valoarea proiectului a fost de 6.747.233,18 lei. În cadrul 
proiectului a fost încheiat următorul contract de achiziţie publică:
 • Execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului: “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea 
și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic ”Nikolaus Lenau” Timișoara, contractul nr. 119 
/30.04.2014 încheiat cu S.C. KASDUM-GF S.R.L., valoarea contractului: 5.213.758,88 lei
În urma implementării proiectului s-au realizat:
 • Reabilitarea infrastructurii liceului în suprafaţă totală desfăşurată de 3.635 mp. prin 
măsuri urgente de consolidări, reparaţii la structură, tâmplărie şi planşee.
 • Îmbunătăţirea dotărilor educaţionale, în conformitate cu cele mai noi standarde în 
domeniu.
 • Ameliorarea siguranţei mediului educaţional a fost realizată prin consolidarea structurii de 
rezistenţă şi reabilitarea clădirii, prin înlăturarea igrasiei şi refacerea integrală a grupurilor sanitare.
 • Creşterea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la serviciile educaţionale.
 



reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi eChiParea infrastruCturii 
eduCaţionale a Colegiului naţional C. d. loga timişoara

Proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea 
şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului 
Naţional C. D. Loga Timişoara”, cod SMIS 54103, a 
fost realizat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3, 
Domeniu major de intervenţie 3.4 Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă. Perioada de implementare a 
proiectului a fost  21.10.2014 - 19.10.2015 şi valoarea 
proiectului a fost de 7.346.636,12 lei.

În cadrul proiectului a fost încheiat următorul 
contract de achiziţie publică:

• Execuția lucrărilor pentru realizarea 
obiectivului: “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea 
și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului 
Național C. D. Loga” Timișoara, contractul nr. 
120/30.04.2014 încheiat cu S.C CONSTRUCTIM S.A., 
valoarea contractului: 5.648.754,47 lei

Prin măsurile de reabilitare şi echipare a Colegiului 
Național C. D. Loga vor fi create premisele necesare 
ameliorării calităţii actului educaţional prin 
îmbunătăţirea condiţiilor de realizarea acestuia în 
cele 27 săli de clasă, 11 laboratoare, 10 cabinete, 4 
birouri, 3 vestiare, 1 garderobă, 11 spaţii de depozitare, 
1 atelier - demisol, holuri, case ale scărilor, sasuri, 
grupuri sanitare, 2 garderobe, sală de consiliu, sală de 
festivităţi, 1 muzeu biologie etc.

reabilitarea infrastruCturii PubliCe urbane a malurilor Canalului bega

Proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane  a 
malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814, este finanţat 
în cadrul Regio - Programul Operaţional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile 
a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de 
intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 
Subdomeniul: Poli de creştere.
Valoarea totală a proiectului este de 49.207.387,67 lei 
(inclusiv T.V.A) din care valoarea asistenţei financiare 
nerambursabile solicitată este de 34.111.204,87 lei fără 
TVA. 
În cadrul proiectului au fost prevăzute lucrări privind 
reabilitarea şi modernizarea infrastructurii publice 
urbane a malurilor Canalului Bega ce cuprind:

• Reconfigurarea esteticii perimetrale a aleilor şi a 
pistelor pentru biciclişti;
• Amenajarea şi redarea unităţii estetice a 
spaţiului verde;
• Dotarea corespunzătoare a zonei de promenadă 
cu mobilier urban în funcţie de unităţile urbanistice;
• Modernizarea şi reabilitarea sistemului de 
iluminat public;
• Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 
tehnico-edilitare din zonă (reţele de alimentare şi 
distribuţie energie electrică, de alimentare cu apă şi 
canalizare);
• Crearea infrastructurii specifice transportului 
public urban pe Canalul Bega.



amenajare ComPlex rutier zona miChelangelo, etaPa i

Proiectul ”Amenajare Complex rutier zona 
Michelangelo, etapa I” a fost finanțat prin POR  2007-
2013, Axa prioritară 1 - „Sprijinirea dezvoltării durabile 
a orașelor - poli urbani de crestere”, Domeniul major 
de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare 
urbană”, Subdomeniul: Poli de creștere, valoare proiect: 
52.017.327,34 lei.
Prin implementarea proiectului s-au realizat 
următoarele lucrări:
• Reabilitarea şi modernizarea Podului 
Michelangelo;
• Construirea unui pasaj inferior pe direcţia 
bulevardelor Vasile Pârvan – Corneliu Coposu;
• Lărgirea Bulevardului Michelangelo în partea 
dreaptă prin realizarea a 4 benzi de circulaţie pentru 
preselectarea accesului în intersecţie;
• Construirea, pe Bulevardul Vasile Pârvan, de 
bretele de racordare cu străzile adiacente;
• Revizuirea marcajelor şi a semnalizării 
verticale din intersecţia Piaţa Leonardo da Vinci;
• Reabilitarea și modernizarea trotuarelor 

aferente Podului Michelangelo, Bulevardului 
Michelangelo şi Bulevardului Vasile Pârvan;
• Construirea de trotuare noi pe Bulevardul 
Michelangelo şi pe Bulevardul Vasile Pârvan;
• Reabilitarea pistelor de bicicliști pe Podul 
Michelangelo;
• Amenajarea de noi piste de biciclişti pe 
Bulevardul Michelangelo şi pe Bulevardul Vasile 
Pârvan;
Perioada de implementare a proiectului a fost 
30.12.2011 - 29.06.2015.

reabilitarea sPaţiilor PubliCe din Centrul istoriC al 
muniCiPiului timişoara



alte investiţii din ProieCte euroPene

În anul 2014 s-au aflat în diverse faze de 
implementare mai multe proiecte finanţate prin 
fonduri europene, printre care:
- Modernizarea staţiilor de transport 
public intermodal la nivelul Polului de Creştere 
Timişoara, SMIS 40139, finanțat prin POR  2007-
2013, Axa prioritară 1 - „Sprijinirea dezvoltării 
durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, 
Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri 
integrate de dezvoltare urbană”, subdomeniul: Poli 
de creștere, valoare proiect: 7.489.225,70 lei
- Reabilitare linii de tramvai și modernizare 
trame stradale pe str. Ștefan cel Mare din 
Municipiul Timișoara, finanțat prin POR  2007-
2013, Axa prioritară 1-„Sprijinirea dezvoltării 
durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, 
Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri 
integrate de dezvoltare urbană”, subdomeniul: Poli 
de creștere, valoare proiect: 23.238.022,22 lei
- Sistem de supraveghere pentru creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul 
Timişoara, finanțat prin POR  2007-2013, Axa 
prioritară 1-„Sprijinirea dezvoltării durabile a 
orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul 
major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de 
dezvoltare urbană”, subdomeniul: Poli de creștere, 
valoare proiect: 3.999.719,84 lei
- Centru regional de competențe și 

dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive, 
finanțat prin POR  2007-2013, Axa prioritară 
1-„Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli 
urbani de creștere”, Domeniul major de intervenţie 
1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, 
subdomeniul: Poli de creștere, valoare proiect: 
12.625.307,35 lei
- Infrastructură regională de afaceri şi 
inovare în sectorul IT&C (INCUBOXX Timișoara, 
www.incuboxxtm.ro), finanțat prin POR  2007-
2013, Axa prioritară 1 - „Sprijinirea dezvoltării 
durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, 
Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri 
integrate de dezvoltare urbană”, subdomeniul: Poli 
de creștere, valoare proiect: 17.708.806,83 lei
- Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului  
Teoretic J.L. Calderon Timişoara, finanțat prin 
Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, 
Axa prioritară 3 – “Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 
– Reabilitarea, modernizarea, echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă”, valoare proiect: 
10.387.525,33 lei

Proiectul “Reabilitarea spaţiilor publice din centrul 
istoric al Municipiului Timişoara”, a fost finanțat 
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, 
Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major 
de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare 
urbană”, Subdomeniul „Poli de creştere”.
 
Valoarea proiectului a fost de 53.005.711,38 lei la 
care se adaugă TVA (12.582.466,32 lei) şi a fost 
implementat pe o perioadă de 39 luni, începând cu 
data de 30.12.2011.

Zona de intervenţie a proiectului o constituie o 
parte din cartierul istoric Cetate şi anume:
 4 pieţe, reabilitate şi modernizate integral:
1. Piaţa Unirii – Suprafață de 16.550 mp,  
reabilitată integral
2. Piaţa Libertăţii – Suprafață de 12.000 mp,  
reabilitată integral
3. Piaţa Sfântu Gheorghe – Suprafață de 2.645 
mp, reabilitată integral
4. Piaţa Ţarcului – Suprafață de 1.695 mp,  

reabilitată integral
10 străzi:
1. Sergent Constantin Muşat – Suprafață de 737 
mp,  reabilitată integral
2. Vasile Alecsandri – Suprafață de 1.843 mp, 
reabilitată pe tronsonul înte Piaţa Unirii şi Piaţa 
Libertăţii     
3. Lucian Blaga – Suprafață de 1.706 mp, reabilitată 
pe tronsonul între Piaţa Libertăţii şi Piaţa Huniade     
4. Florimund Mercy – Suprafață de 1.414 mp, 
reabilitată integral
5. Francesco Grisselini – Suprafață de 643 mp, 
reabilitată integral
6. Strada Fără Nume – Suprafață de 260 mp, 
reabilitată integral
7. Radu Negru –  Suprafață de 448 mp, reabilitată 
integral
8. Eugeniu de Savoya – Suprafață de 5.198 mp, 
reabilitată integral
9. General Praporgescu – Suprafață de 413 mp, 
reabilitată integral
10. Enrico Carusso – Suprafață de 371 mp, 
reabilitată integral



3.4. aChiziţii PubliCe ale Primăriei
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categorii de achiziții
(milioane de euro)

Achiziţiile publice

Construcții (drumuri, parcuri, trotuare, 
parcări, acoperișuri, fațade)
€ 25,05 milioane 

Transport și material rulant
€ 25,67 milioane

Servicii profesionale
€ 0,28 milioane

Altele
€ 0,21 milioane

Tipărire și distribuție presă
€ 0,11 milioane

Servicii comunitare 
(gestionare câini fără stăpân)
€ 0,79 milioane

Echipamente și dotări
€ 1,06 milioane 

În anul 2014, Primăria Municipiului Timișoara 
(inclusiv structurile subordonate) a realizat achiziţii 
directe (sub 30,000 euro per achiziţie) în valoare 
de 3,539 mii euro. În privinţa structurilor primăriei, 
aparatul de specialitate al primarului a derulat 
cele mai multe astfel de proceduri (169) urmată de 
Direcția fiscală (121). 

În 2014, ca urmare a realizării de proceduri de 
achiziţie publică, Primăria Municipiului Timișoara a 
semnat 41 de contracte în valoare totală de 53,05 
milioane de euro. În privinţa topului firmelor care 

au semnat contracte cu Primăria Municipiului 
Timișoara şi instituţiile subordonate, pe primul loc 
se clasează S.C. ELECTROPUTERE VFU PASCANI S.A. 
(pentru un acord cadru de prestare a serviciului de 
reparație generală cu reconstrucție și modernizare 
a vagoanelor de tramvai GT4 în valoare de 14,56 
milioane euro), urmată de S.C. PROMPT S.A. care a 
câștigat contractul de extindere Corp B - Secțiile 
chirurgie, prematuri și laborator pneumoftiziologie 
și reabilitare clădire existentă la Spitalul Clinic de 
Urgență pentru Copii Louis Țurcanu” din Timișoara 
în valoare de 8,85 milioane Euro.

Proiectul ”Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa 
(Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de 
troleibuze Timişoara – Dumbrăviţa)”, cod SMIS 
40812, a fost finanțat prin POR  2007-2013, Axa 
prioritară 1-„Sprijinirea dezvoltării durabile a 
orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major 
de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare 
urbană”, subdomeniul: Poli de creștere.
Proiectul a fost implementat împreună cu Primăria 
Comunei Dumbrăvița în perioada 30.01.2013 - 
21.12.2015 şi a avut o valoare de 17.228.694,14 lei.

Contractul nr. 72/25.03.2014 pentru extindere 
rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei 
prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara 
– Dumbrăvița), cod SMIS 40812 a fost executat 
de S.C. MARTIN ROSE ROMANIA S.R.L. si a avut o 
valoare de 13.449.832,38 lei. Proiectul ”Extindere 
reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei 

prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – 
Ghiroda)”, cod SMIS 48121, a fost finanțat prin POR  
2007-2013, Axa prioritară 1 -„Sprijinirea dezvoltării 
durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, 
Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri 
integrate de dezvoltare urbană”, subdomeniul: Poli 
de creștere.
Proiectul a fost implementat împreună cu 
Primăria Comunei Ghiroda în perioada 25.12.2013 - 
29.12.2015 şi a avut o valoare de 24.625.899,01 lei.

Contractul nr. 161/04.07.2014 pentru extindere 
rețea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei 
prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara – 
Ghiroda), cod SMIS 48121 a fost executat de S.C. 
Electroechipament Industrial S.R.L. și a avut o 
valoare de 12.377.101  lei.

extindere reţea troleibuz



nr. 
crt.

denumire firmă şi 
obiect principal de 
activitate

administrator/i asociaţi/acţio-
nari

nr. 
me-
diu 
de 
sala-
riaţi 
2014

Cifra de 
afaceri netă 
(lei)

Profit net 
(lei)/ Pro-
cent profit 
net din cifra 
de afaceri

1 ALEX-DIA CONSTRUCT 
S.R.L., CAEN 4120 - Lucrări 
de construcţii a clădirilor 
rezidenţiale şi nereziden-
ţiale

AGOSTON ALEXAN-
DRU

AGOSTON ALEXANDRU – 
asociat unic 

59 5.108.883 602.168 (11,78%)

2 ALLMETECH TOOLS & 
MACHINES S.R.L., CAEN 
4662 - Comerţ cu ridicata 
al maşinilor- unelte

ROŞCA MIHAI ROŞCA MIHAI – asociat 
unic

12 8.933.128 532.574 (5,96%)

3 BACKUP TECHNOLOGY 
S.R.L., CAEN 6110 - Acti-
vităţi de telecomunicaţii 
prin reţele cu cablu

GAIŢĂ IONUŢ SORINEL

PELE FLAVIUS MA-
RIUS

GAIŢĂ IONUŢ SORINEL – 
asociat unic

7 2.554.712 2.144 (0,08%)

4 CASIDO S.R.L., 

CAEN 4321 - Lucrări de 
instalaţii electrice 

MARIAN LAURENTIU 
VIRGIL

MARIAN EMANUELA LILI-
ANA CRISTINA – 50%

MARIAN LAURENTIU 
VIRGIL – 50%

7 6.804.400 163.849

(2,4%)

5 CIPALSER S.R.L., 

CAEN 0811 - Extracţia 
pietrei ornamentale şi a 
pietrei pentru construcţii, 
extracţia pietrei cal-
caroase, ghipsului, cretei 
şi a ardeziei

BUCUR LETIŢIA – ad-
ministrator

INSOLVEIN S.P.R.L. – 
administrator judiciar

MILUTINOVICI CIPRIAN 
– 50%

MILUTINOVICI SERGIU – 
50%

48 4.688.201

6 CONSTRUCTIM S.A., CAEN 
4120 - Lucrări de con-
strucţii a clădirilor rezi-
denţiale şi nerezidenţiale

PERESCU LUCIAN EU-
GEN – administrator 
și președinte consiliu 
de administrație

DRAGHIEA EMANU-
ELA

FULOP ROBERT IOSIF

Auditori:

TAG-AUDIT S.R.L.

AUTORITATEA PEN-
TRU ADMINISTAREA 
ACTIVELOR STATULUI – 
1,7138944311%

PERESCU LUCIAN EUGEN 
– 97,2331448611%

ACŢIONARI PERSOANE 
FIZICE – 1,0529607077%

75 49.072.134 1.326.171 (2,7%)

Date1 privind primele 20 de societăţi comerciale cu care Municipiul Timișoara a semnat 
contracte in 2014 (achiziţii publice)toP 10 soCietăţi ComerCiale (euro)

S.C. ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI S.A.
€ 14.558.9751S.C. PROMPT S.A.

€ 8.850.7532

S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L.
€ 4.037.351

S.C. MARTIN ROSE 
ROMANIA S.R.L.

€ 3.002.664

S.C. SUPER CONSTRUCT S.R.L.

€ 2.910.194

S.C. ELECTROECHIPAMENT 
INDUSTRIAL S.R.L. 

€ 2.820.799

S.C. PRO SAMAC 
CONSTRUCT S.R.L.

€ 2.674.214

S.C. PAULUS S.R.L.
€ 1.815.434

S.C. EUROWINDOW S.R.L. 

€ 1.715.631

S.C. KASDUM-GF S.R.L.

€ 1.635.394

3

4

5

6

7

8

9

10



11 ELECTROPUTERE VFU 
PAŞCANI S.A., 

CAEN 3317 - Repararea şi 
întreţinerea altor echipa-
mente de transport n.c.a

CHIRCIU ALEXANDRU 
EDUARD - adminis-
trator și președinte 
consiliu de adminis-
trație

TOMONI VIZANTE 
DUMITRU

MAGDĂU ALINA 
VERONICA

CĂLIN GRAŢIAN 
GEORGE

MARIN DANIEL

DUMITRU ADRI-
AN – administrator 
și director general 
adjunct comercial

CRISTEA IULIAN - ad-
ministrator și director 
producție

BIŢICĂ GABRIELA – 
administrator și di-
rector economic

HÎRBU CLAUDIU – ad-
ministrator și director 
general

Auditor:

EXPERT-AUDIT COM-
PANY SRL

GRUP FEROVIAR ROMÂN 
S.A. – 90,884%

ACŢIONARI PERSOANE 
JURIDICE – 0,7349%

ACTIONARI PERSOANE 
FIZICE – 8,3811%

739 38.893.007

12 EUROWINDOW S.R.L., 
CAEN 2223 - Fabricarea 
articolelor din material 
plastic pentru construcţii

PETRASCU SIMONA 

PETRAŞCU PETRU

PETRASCU SIMONA – 
45%

PETRAŞCU PETRU – 55%

12 6.425.531 61.801 (0,96%)

13 KASDUM - GF  S.R.L., 
CAEN 4322 - Lucrări de 
instalaţii sanitare, de 
încălzire şi de aer condi-
ţionat

KASLER LUDOVIC KASLER LUDOVIC – 90%

GOGÎLTAN FLORIN – 10%

39 4.086.809 838 

(0,02%)

7 COMPANIA ROMPREST 
SERVICE S.A., CAEN 3811 
- Colectarea deşeurilor 
nepericuloase

NECULA MARIN – di-
rector general și ad-
ministrator

DAN TUDOR

IONESCU DANIELA 
GABRIELA

FLORIN BOLCHIȘ

FULGA VASILE

Auditori:

PRICEWATERHOUSE-
COOPERS AUDIT S.R.L.

PETRE VIOREL

FIRSTCOM L.L.C. – 
3,5443%

DETACO L.T.D. – 
42,6916%

COMPANIA NAŢIONALĂ 
AEROPORTURI BUCU-
REŞTI S.A. - 10%

PREMIUM MANAGEMENT 
TEAM S.R.L. – 13,7641%

EUROPREST INVEST 
S.R.L. - 30%

2.355 238.779.962 10.953.142 
(4,58%)

8 DANYFLOR S.R.L., CAEN 
0149 - Creşterea altor 
animale

PUŞCAŞ IONEL PUŞCAŞ IONEL – asociat 
unic

12 1.258.748 6.248 (0,49%)

9 DRUFEC CONS C.F. S.R.L., 
CAEN 8130 - Activităţi de 
întreţinere peisagistică

DODA SORIN IOAN

MBS INSOLV CONSULT 
IPURL - administrator 
judiciar provizoriu

DODA SORIN IOAN – 99%

DODA LUMINIŢA GABRIE-
LA – 1%

42 1.561.840

10 ELECTROECHIPAMENT 
INDUSTRIAL S.R.L, CAEN 
4222 - Lucrări de con-
strucţii a proiectelor uti-
litare pentru electricitate 
şi telecomunicaţii

ȘUTEANU IANCU TI-
BERIU

EPSTEIN ELIAN - 
16.6666666667%

BARBU SIMINICA – 
16,6666666667%

VOIA ALEXANDRU IACOB 
– 16,6666666667%

SANDU SORIN – 
16,6666666667%

HURMUZ VIOREL – 
16,6666666667%

SUTEANU IANCU TIBERIU 
– 16,6666666667%

212 31.626.282 517.226 (1,63%)



18 PORR CONSTRUCT S.R.L.

CAEN 4120 - Lucrări de 
construcţii a clădirilor 
rezidenţiale şi nereziden-
ţiale

PAUL MAIER

JOHANN JOACHIM 
HÖDEN

KLAUS BLECKENWEG-
NER – administrator 
și președinte consiliu 
de administrație

PORR BAU GMBH – aso-
ciat unic

71 85.127.932 9.153.306 
(10,75%)

19 SUPER CONSTRUCT S.R.L. 

CAEN 4211 - Lucrări de 
construcţii a drumurilor şi 
autostrăzilor

FILIP ION NARCIS

COSERU ALEXANDRU

COSERU ALEXANDRU – 
asociat unic

152 42.436.702 8.407.014

(19,81%)

20 VIACOR ENGINEERING 
S.R.L.

CAEN 4211 - Lucrări de 
construcţii a drumurilor şi 
autostrăzilor

BAGIU RĂZVAN 
GABRIEL

BAGIU RĂZVAN GABRIEL 
– 65%

BAGIU MARIA – 35%

9 9.784.745 1.336.862 
(13,66%)

1Conform Oficiului Naţional al Registrului Comerţului

Datele prezentate în cadrul prezentului studiu provin 
din prelucrarea unor baze de date şi a unor date oficiale 
obţinute prin solicitări de informaţii de interes public 
sau preluate de pe următoarele pagini de Internet: data.
gov.ro, www.primariatm.ro, onrc.ro. Datele prezentate 
nu sunt date oficiale. Eventualele erori aparţin în 
exclusivitate autorilor si pot fi datorate faptului ca nu 
toate informațiile solicitate autorității publice au fost 
primite. Modul de prezentare şi prelucrare a datelor nu 
reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Fondului 
ONG, Guvernului României sau a Primăriei Municipiului 
Timișoara.
Pentru realizarea acestei broşuri au fost folosite 
materiale open-source: programul de grafică Inkscape 

0.91, Google Maps şi imagini designed by Freepik.com. 
Pentru simplificarea cifrelor toate sumele în lei au fost 
transformate în euro la cursul mediu BNR euro/lei din 
anul 2014.
Daca doriţi să aflaţi mai multe informaţii despre 
execuţia bugetară pentru anul 2014 a primăriei 
municipiului Timișoara accesaţi raportul complet şi 
baza de date la adresa: http://www.crj.ro/integritate-
publica/transparenta-si-integritate-in-gestionarea-
bugetelor-locale. La aceeaşi adresă puteţi afla mai 
multe informaţii despre proiect şi despre celelate 
municipalităţi monitorizate.

14 MARTIN ROSE ROMANIA 
S.R.L.,

CAEN 4212 - Lucrări de 
construcţii a căilor ferate 
de suprafaţă  şi subte-
rane

ZUDOR LUDOVIC ZUDOR LUDOVIC – 95%

ZIMPEX SRL – 5%

28 14.393.349 763.547 (5,3%)

15 PAULUS S.R.L., 

CAEN 4322 - Lucrări de 
instalaţii sanitare, de 
încălzire şi de aer condi-
ţionat

IONIŢĂ TOMA 

FUSEA PAUL-DRAGOŞ 

NEDELCU LUCI-
AN-IUSTIN 

IONIŢĂ TOMA – 33,33%

FUSEA PAUL-DRAGOŞ – 
33,34%

NEDELCU LUCIAN - IUS-
TIN – 33,33%

243 38.975.645 123.526 (0,31%)

16 PRO SAMAC CONSTRUCT 
S.R.L., CAEN 4120 - Lucrări 
de construcţii a clădirilor 
rezidenţiale şi nereziden-
ţiale

ABAGIU CONSTANTIN 
MADALIN

ABAGIU SIMONA MARI-
NELA – 36,59%

ABAGIU CONSTANTIN 
MADALIN – 63,41%

46 8.607.112 1.607.490 
(18,67%) 

17 PROMPT S.A., 

CAEN 2822 - Fabricarea 
echipamentelor de ridicat 
şi manipulat

OLARIU CALIN ION – 
administrator și di-
rector general unic

LUCUȚA VASILE

OLARIU MIHAI – ad-
ministrator și preșe-
dinte

ABA INSOLVENCY 
S.P.R.L. – administra-
tor judiciar provizoriu

Auditor: A.B.A. AUDIT 
S.R.L.

SIF I BANAT - CRIŞANA – 
0,07%

OLARIU MIHAI – 70,14%

OLARIU CĂLIN ION – 
16,38%

ACŢIONARI L55/95 – 
13,41%

299 124.657.229 2.329.642 
(1,86%) 
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IMPLICAREA SUCCESUL

DATELE

IDEEA

Transparenţa în privinţa 
cheltuirii banilor publici

Explicăm într-un format prietenos pentru cetăţeni 
cum a cheltuit primăria S6 bugetul din 2014

Pentru ca cetăţenii să poată evalua singuri modul 
de folosire a resurselor comunităţii

Pentru că bugetul local trebuie să reflecte priorităţile de 
dezvoltare stabilite de către cetăţeni

Implicarea cetăţenilor reprezintă un sprijin 
în rezolvarea problemelor locale

Convingem primăriile să îşi prezinte bugetele 
şi modul decheltuire în formate uşor accesibile

Dezbaterea bugetului şi a execuţiei bugetare 
ar trebui să vizeze formate prietenoase 
care să faciliteze primirea de observaţii, 
propuneri şi sugestii.

Autorităţile locale 
utilizează documente 
foarte specializate,
a căror citire necesită 
cunoştinţe specifice 
de contabilitate 
şi economie.


