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1. În proiectul de buget supus dezbaterii se propune alocarea direct a unor sume pentru  
”Susținerea cultelor religioase prin finantarea unor lucrari de constructii la biserici 

si asociatii si fundatii  413.000 lei” 
Fundația ”centrul medical de zi”, ”Centrul de noapte ” și  Fundația Gaudeamus - 

346.000 lei 
”Cultură, recreere și religie: 941.000 lei” 

Această alocare directă se face arbitrar, netransparent și inechitabil cu încălcarea  Legii 
nr. 350 din 2 decembrie 2005 actualizată privind regimul finantarilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, nerespectându-se 
astfel trei din cele cinci principii ale acesteia: libera concurență, eficacitatea utilizării 
fondurilor publice prin folosirea sistemului concurențial și a unor criterii, tratamentul egal 
al entităților nonprofit. În plus se încalcă și art. 5,  art, 10, art.15 etc din această lege 
precum și prevederi importante ale Normelor metodologice de aplicare în ceea ce privește 
modul de finanțare nerambursabilă din finduri publice a ONG-urilor care desfășoară 
proiecte în diverse domenii: cultură, sport,culte, social, învățământ și altele care pot fi 
stabilite de Consiliul Local. 

2. Rambursarea a 4.914.000 lei ”pentru credite interne” la care se adaugă 1.013.000 lei 
pentru  ”comisioane și dobânzi”. 
Obiectivele prezentate ca fiind finanțate din împrumuturile care acum trebuie returnate 
sunt majoritatea fie nefinalizate  sau chiar nerealizate – LTE cartier Târnava II, 
modernizare cartier Andrei Șaguna, modernizare Andrei Mureșanu – fie de proastă 
calitate sau nefuncționale – reabilitarea sistem rutier  Cetate, sistem monitorizare video, 
construcție baze sportive, etc. 
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Dacă tot se plătesc atâtea rate și dobânzi din bugetul orașuluil pentru aceste obiective, 
beneficiarii contractelor ale actelor adiționale prin care s-au mărit sumele ofertate, ar 
trebui să fie somați să își îndeplinească obligația de a reface lucrările de proastă calitate 
executate. 

      
3. Alocarea de 4.037.000 lei pentru SC Ecoserv SRL  - aproape  10 % din bugetul local 

în condițiile înregistrării unui deficit-  reprezintă finanțarea activității unei societăți 
comerciale care s-a dovedit în doi ani că administrează ineficient patrimonial încredințat. 

4. Alocarea a  4.923.00 lei  pentru cheltuieli de capital  pentru a relua o parte din 
obiectivele finațate și finațarea unora noi fără să se țină cont de propunerile și nevoile 
orașului și ale contribuabililor, care de altfel, nici nu au fost consultați. Astfel, în timp ce 
semaforizarea trecerilor de pietoni de pe ”șoseaua morții” cerută cu insistență de 
populație dar și de către poliția Română, râmâne în continuare în stadiu de proiect,  
întrucât ”nu sunt bani”, se alocă o jumătate de milliard  pentru realizarea unui PUD  în 
Octavian Goga, în condițiile în care există deja PUD-uri realizate și aprobate care nu s-au 
respectat. De asemenea, în proiectul de buget nu s-au alocat bani nici pentru construirea 
unei grădinițe în zona Cornești  sau centru care ar degreva bugetul local de  miliardele 
plătite pentru chiria celor două grădinițe. Horia și Cooperatorilor.  Nici lucrările de 
reabilitare a clădirii care adăppsetește Biblioteca Municipală și Sala ”Mihai Eminescu”, 
singura sala de spectacole din oraș, nu s-a propus alocarea de fonduri. 
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