
PROIECT DE
BUGET PENTRU
TIMIȘOARA 2021

Primăria Municipiului Timișoara

Inspirat de energia
timișorenilor.



Principii

Bugetul Timișoarei

e al oamenilor din cartiere.

crește calitatea vieții prin servicii de calitate.

folosește șansa istorică a fondurilor europene.

e orientat spre dezvoltarea Timișoarei în
următoarea decadă.



Bugetul de
Funcționare

Buget 2021, în cifre

Bugetul de
Dezvoltare55,9% 44,1%

787 milioane lei 620 milioane lei

1,4 miliarde leiTotal



Bugetul de funcționare

Reducem cheltuielile.
Finanțăm proiectele comunității.

2021 787 milioane lei

Ne asumăm că bugetul public trebuie gospodărit cu chibzuință și
respect față de timișoreni. Începem prin a reduce cheltuielile de
funcționare de la 797 milioane lei în 2020, la 787 milioane lei pe 2021.
În această sumă sunt incluse restanțe din 2020 de 86 milioane lei.

2020 797 milioane lei

86 milioane lei
restanțe 2020



Ce cuprinde bugetul de funcționare?

Nu doar salarii în
primărie și în instituțiile
subordonate, ci și:

Medicină școlară

Ordine publică

Reparații drumuri

Funcționare școli

Salubrizare

Întreținerea spațiilor verzi

57,6 milioane lei

42 milioane lei

35 milioane lei

18 milioane lei

36 milioane lei

50 milioane lei



Tot din bugetul de funcționare al
orașului, finanțăm proiectele
timișorenilor

Susținem financiar ONG-uri care
prestează servicii sociale

9 milioane lei

Transferăm banii către proiectele
comunității, prin Centrul de Proiecte,
cu un fond de finanțare prin apeluri de
proiecte (cultură, sport, tineret)

12 milioane lei



Subvențiile pentru serviciile publice:
cele mai mari cheltuieli din bugetul
de funcționare

12,5% Colterm 99 milioane lei

Societatea de Transport
Public Timișoara

74 milioane lei9,5%



Oprim risipa

Bugetat 2020

Am scăzut cu 41% cheltuielile pentru
bunuri și servicii față de bugetul pe 2020

Buget 2021

354 milioane lei 267,5 milioane lei*
* din care 58,4 milioane lei sunt pentru

facturi neplătite din anul anterior
pentru bunuri și servicii

Diplome, plachete, fanioane, felicitări,
agende, calendare, alte tipărituri
precum flyere, afișe, anunțuri

Bugetat 2020

800.000 lei 120.000 lei

Buget 2021

Deplasări interne, externe,
diurne, protocol

860.000 lei 130.000 lei



Bugetul de dezvoltare

Finalizăm lucrări.
Pornim proiecte strategice.
Accesăm fonduri europene.

2021 620 milioane lei



Finalizăm proiectele în derulare

Modernizarea și extinderea
Bd. C-tin Prezan (Lidia) – Str. Venus

10 milioane lei
18 milioane lei

Buget local

Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic) 2,3 milioane lei
4 milioane lei

Modernizarea Str. Gr. Alexandrescu,
tronson C. Torontalului – C. Aradului

1,9 milioane lei
6 milioane lei

Reabilitarea liniei tramvaiului 5 pe
Bd. Bogdăneștilor (PT+execuție)

7 milioane lei
10 milioane lei

Buget național

Buget local

Buget național

Buget local

Buget național

Buget local

Fonduri europene



Pornim proiecte de dezvoltare noi

Digitalizare și Smart City

Spațiu public și cartiere

Mobilitate urbană

Timișoara verde

Educație

Sănătate

1

2

3

4

5

6

3,5 milioane lei

14,7 milioane lei

175 milioane lei

14,5 milioane lei

95 milioane lei

125 milioane lei

Cultură

Sport

7

8

32 milioane lei

2,5 milioane lei



1. Digitalizare & Smart City

În Timișoara smart, digitalizăm și
eficientizăm administrația locală.
Facem din Timișoara un oraș smart, care folosește energii
regenerabile, procese automatizate și software-uri open source
pentru a îmbunătăți calitatea vieții timișorenilor, iar primăria
rezolvă eficient și digital problemele cetățenilor.

3,5 milioane lei



Top proiecte

Transformarea digitală a primăriei
și a serviciilor către cetățean

Transformarea Timișoarei în
Smart City prin atragerea a 200
de milioane de euro din POR și
PNRR

1. Digitalizare & Smart City



1. Digitalizare & Smart City

Transformarea digitală a primăriei

Ghișeul virtual Ghișeu unic pentru toate serviciile primăriei,
identitatea unică digitală a cetățeanului în relație
cu PMT

Automatizare unor
procese interne

Prelucrarea unor procese de rutină va fi
automatizată – crește viteza și reduce costuri

Portal de date
deschise

Agregăm datele despre orașul nostru și
transparentizăm plățile primăriei



1. Digitalizare & Smart City

Timișoara, un oraș inteligent

Smart Netcity Realizarea canalizației de fibră optică și transformarea ei în
sursă de venit pentru municipalitate

Smart solar &
e-Charging

O rețea de încărcare mașini electrice în zonele cu parcări și
transformarea punctelor termice ale Colterm și primăriei în
HUB-uri de energie solară. Punem panouri solare pe blocuri și
apoi folosim energia pentru încărcarea mașinilor electrice.

Smart lighting Extinderea iluminatului public, eficientizarea consumului de
energie prin schimbarea iluminatului actual cu lumini led și
gestionarea lor inteligent de la distanță

Smart sensors Împânzim orașul cu un sistem de senzori pentru gestionarea
și îmbunătățirea siguranței publice, mobilitate (trafic), parcări,
poluare a aerului și fonică

Orizont de timp

2026
Investiție

200 milioane €



2. Spații publice și cartiere

Un oraș construit
durabil, pentru toți.
Punem ordine în haosul urbanistic din Timișoara și pregătim
temeinic viitoarele investiții din cartierele orașului.
Investim în planificare și dezvoltare urbană ordonată, verde și
durabilă, bazată pe instrumente digitale.

14,7 milioane lei



Top proiecte

Dezvoltăm propria viziune
urbanistică: PUZ-uri pentru zone
importante ale orașului (Malul Begăi,
Torontalului, Iosefin, Traian)

2,4 milioane lei

Refacem cartierele:
Regenerare urbană pentru zonele
Aradului/Torontalului, Lipovei,
Circumvalațiunii, str. Polonă,
Complexul Studențesc

2. Spații publice și cartiere

1,3 milioane lei



2. Spații publice și cartiere

Regenerare urbană
coerentă pentru cartiere

Parcaje Organizăm parcaje pe domeniul public, construim parcaje
sub- și supraterane în cartiere, creem facilități pentru
încarcarea vehiculelor electrice.

Iluminat public Modernizăm iluminatul public pentru pietoni și rutier pe baza
unui proiect de iluminat

Conexiuni
pentru pietoni

Conectăm spațiile dintre blocuri și școlile din cartier cu căi
sigure pentru pietoni și elevi.

Culoare verzi și
locuri de joacă

Plantăm aliniamente de copaci pentru umbrirea căilor
pietonale, facem locuri de joacă de calitate cu materiale
ecologice.



Top proiecte

Concursuri de soluții de
arhitectură pentru:

720.000 lei

Banca de Date Urbane
(Geographical Information
System – GIS, cadastru)

2. Spații publice și cartiere

1 milion lei

• Piața Operei și străzile din zona Cetate
• Amenajarea și modernizarea Pieței 700
• Zona Stadion



3. Mobilitate

Timișoreni în mișcare,
într-un oraș deschis
tuturor
Spațiul public e al tuturor: pietoni, bicicliști, șoferi.
Domeniul public este tratat incluziv, ne concentrăm nu doar
pe șosele, ci pe întregul profil stradal, nu omitem amenajarea
peisageră și dotarea edilitară.

175 milioane lei



Top proiecte
Benzi dedicate pentru
transportul public

Reînnoirea flotei de transport (PNRR)

3. Mobilitate

• Proiect-pilot: Centru – Spitalul Județean
• Studiu pentru optimizarea rețelei de

transport public la nivel metropolitan

• 55 troleibuze
• 30 minibuze
• 30 autobuze hibride

Inelul 2 Est



3. Mobilitate

Inelul 2 Est

Pod rutier nou Între Splaiul Nistrului și Isho

Pod pietonal nou

Amenajarea intersecției
Baader – Take Ionescu

Între Splaiul Nistrului și Isho,
paralel cu cel rutier

În intersecția dintre Take Ionescu și Inelul 2
vor fi reconfigurate fluxurile de trafic.

Completăm inelul de circulație 2.
Astfel vom reduce atât timpii de
deplasare, cât și noxele din aerul
ce-l respirăm.



4. Timișoara verde

Un oraș care respiră
Începem munca de sporire a suprafețelor verzi din oraș
pentru a ne apropia de cerința europeană de 26 mp de spațiu
verde/cap de locuitor.

14,5 milioane lei



Top proiecte
Inventariem spațiile verzi într-un
Registru al Municipiului Timișoara

Transformăm Pădurea Verde
într-o pădure-parc

4. Timișoara verde

Începem elaborarea unui masterplan
pentru Timișoara Verde-Albastră



4. Timișoara verde

Timișoara Verde-Albastră

O rețea formată din canalele de desecare și
cursurile de apă existente, pentru a le transforma
în coridoare ecologice. Proiectul urmează să fie
finanțat prin PNRR.

Beneficii:
• zone de protecție pentru prevenirea inundațiilor
• crește calitatea aerului
• facilitează pătrunderea naturii în oraș
• sprijină biodiversitatea prin crearea de coridoare pentru

animale și păsări
• creează spații de recreere și interacțiune socială



5. Educație

Investim în infrastructura
școlară a Timișoarei.
Repunem învățământul timișorean în centrul priorităților
administrației locale și îl ducem acolo unde merită
potențialul său.

95 milioane lei



Top proiecte
Începem construcția a 3 creșe
noi în Lipovei, Ciarda Roșie și
Bogdăneștilor

14 milioane lei

Pregătim documentația pentru 4
creșe noi în Alexandrescu,
Bucovina, Blașcovici și Ghiroda
Nouă

5. Educație

120.000 lei

Reabilităm și extindem 3 grădinițe
din oraș (Martirilor, Plopi, Telegrafilor)
și le pregătim pentru finanțare UE

400.000 lei

Creșe și grădinițe



Top proiecte

Școala Generală nr. 2
Program complet de
reparații și reconstrucție

80.000 leiȘcoala Generală nr. 1
Reparații capitale și
refacere curte

5. Educație

100.000 lei

Școala Generală nr. 24
Devine Smart School

100.000 lei

Școli

Campus Școlar Lenau
Primul campus modern din
ultimii 30 de ani

8 milioane lei

Documentație

Documentație

Documentație

Execuție



Top proiecte
Colegiul Național Bănățean
Campus Smart School

5. Educație

Licee și colegii smart
(documentații)

Colegiul Național Grigore Moisil
Campus Smart Technology School

Liceul de Arte Plastice
Campus Smart Vocațional

Colegiul Economic F. Nitti
Campus Smart School



6. Sănătate

Continuăm
investițiile în spitale.

125 milioane lei



Top proiecte
Începem construcția
noii Maternități

1,5 milioane lei
70 milioane €

6. Sănătate

Facem primii pași în
construcția noului Spital
Municipal

200.000 lei
100 milioane €

Finalizăm corpul B al
Spitalului Louis Țurcanu

12 milioane lei

Documentație
Val. totală (PNRR)

Documentație
Val. totală (PNRR)



7. Cultură

Catalizator: 2023
Cultura devine unul dintre vectorii de dezvoltare sustenabilă a
Timișoarei, prin contribuția la creșterea calității vieții și
revitalizarea urbană, socială și economică a zonelor din oraș
în care spațiile culturale vor prinde viață și vor coagula și
energiza comunități.

Prioritizăm și accelerăm lucrările la obiectivele de investiții
esențiale pentru Timișoara 2023.

32 milioane lei



Top proiecte

Primăria Veche (Piața Libertății)
Muzeul Orașului

770.000 lei

Centrul Multicultural
Mărășești & Muzeul Minorităților

7. Cultură

6 milioane lei

Traseul Revoluției 2 milioane lei



7. Cultură

Traseul Revoluției

Reabilitarea monumentelor Revoluției

Traseu turistic memorial prin oraș

Reabilitarea Pieței Maria

Traseu al Revoluției din 1989 va regândi
modul în care este reflectată Revoluția în
spațiul public. Vom valorifica acest traseu
prin reamenajarea spațiilor publice, a
locurilor fierbinţi ale acelor zile din
decembrie 1989:
Piața Maria • Podul Maria • Opera (Palatul
Culturii) • Piața Libertății • Piața Sf.
Gheorghe • Fostul sediu judeţean al P.C.R.
(actuala prefectură) • Podul Decebal • Parcul
Poporului • Cimitirul Eroilor din Calea Lipovei.



8. Sport

Sportul în cartiere,
ușor accesibil și
aproape de casă.
Oferim zone de recreere și de practicare a sportului în
cartiere, aproape de casă, zone care să aducă comunitatea
împreună.
Viziunea pe termen mediu și scurt e simplă: fiecare
cetățean al Timișoarei trebuie să aibă un teren de sport
modern și ușor de folosit la maxim un sfert de oră de mers
pe jos de casă.

2,5 milioane lei



Top proiecte

Uszoda Renaște
Parc sportiv pe malurile
Begăi

8. Sport

Construcția Complexului
Sportiv Lipovei

Reabilitare stadion Rugby
Theodor Amann (SF)



Uszoda renaște:
Parc sportiv pe malurile Begăi

8. Sport

Baza Uszoda, închisă publicului din 2013,
și aproape de centrul orașului, într-o
poziție excelentă pentru a putea construi
o zonă multifuncțională de sport.

Creem un culoar de agrement de la podul
de fier până la parcul central. Timișorenii
se vor bucura din nou de o zonă activă în
natură – în mijlocul orașului!

Bazin de înot

Terenuri și amenajări pentru alte sporturi

Skatepark

Orizont de timp

2021-2024

Amenajare spații verzi



Acesta este bugetul
timișorenilor pe anul 2021

Acesta este planul de buget care trasează
viitorul orașului nu doar pe acest an, ci pe
următoarea decadă.

Aceștia sunt banii timișorenilor, pe care îi
vom gospodări și îi vom pune la lucru în
serviciul orașului.

Acesta este planul de investiții care
propulsează Timișoara spre locul de lider
regional.



Azi, 25 martie, bugetul local al
Timișoarei intră în dezbatere publică
pe buget.primariatm.ro.

Cum răspunde el nevoilor orașului?
Cât de reprezentate sunt dorințele
dvs. în el?

Suntem aici să servim orașul,
vă ascultăm.

Scrieți-ne în formularul de pe site feedbackul dvs.


