MINUTA
Dezbatere publică - 12.02.2014, ora 14,00
În temeiul art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în
administraţia publică, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următoarele
două proiecte:
- Proiect de hotărâre „Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din
bugetul local alocate pentru unităţile nonprofit de interes local”
- Proiect de hotărâre „Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult”
- Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei mixte pentru spaţii cu altă destinaţie
- Proiect de hotărâre privind procedurile de evaluare a persoanelor juridice constituite în
temeiul O.G. nr.26/2000 actualizată în vederea înscrierii pe lista de priorităţi pentru
atribuirea unui spaţiu pentru sediu
Întâlnirea publică a avut loc în sala de şedinţe a Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ, la
data de 12.02.2014, ora 14,00, au fost respectate termenele prevăzute de Legea nr.52/2003,
respectiv:
- anunţul referitor la elaborarea proiectelor de acte normative a fost adus la cunoştinţa
publicului în data de 24.01.2014 prin:
- postare pe site-ul primăriei
- afişarea la sediul primăriei
- transmis către mass-media locală şi intermedia CTV
- pus la dispoziţia cetăţenilor pentru studiere la biroul nr.5 din cadrul primăriei
Au fost respectate dispoziţiile prevăzute de art.7, Legea nr.52/2003, respectiv:
- anunţul a fost afişat la sediul instituţiei
- anunţul a fost postat pe site-ul propriu
- anunţul a fost transmis către mass-media
- s-au transmis invitaţii ONG-uri locale
La dezbatere au fost prezente 38 persoane: 1 consilier local, 3 - preoţi, 5 - reprezentanţi
mass-media, 22 - reprezentanţi ai societăţii civile, 7 - funcţionari publici
Daniel Amihăilesei – Compartiment Dezvoltare locală - Primăria Tîrgu Neamţ:
- condiţiile generale de participare pentru creditarea proiectelor
- solicitanţii înregistraţi trebuie să aibă în vederea depunerea unei situaţii financiare de
dată recentă şi să completeze formularele din anexa de la Proiectul de hotărâre
- costurile eligibile trebuie să se încadreze astfel: salariile 15%, cheltuieli administrative
5%, cheltuieli – cazare, masă, transport, TVA
- la semnarea contractului, trebuie să existe dovada asigurării cofinanţării
- cofinanţarea trebuie să fie asigurată pe toată perioada derulării proiectului
- suma totală pentru finanţarea proiectelor nu este mare, atât este puterea de finanţare a
instituţiei la acest moment
Reprezentanţii din partea fundaţiilor şi asociaţiilor invitate îşi expun opiniile
Prof. Elena Preda – Fundaţia Culturală Ion Creangă:
- este plăcut surprinsă de iniţierea acestui Regulament
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considera că vor exista doar 5 proiecte pentru acordarea sumei maxime
10% înseamnă puţin din cofinanţare
Regulamentul îngrădeşte posibilitatea cofinanţării unor proiecte pentru oraş?
trebuie

Daniel Amihăielesei - Compartiment Dezvoltare locală - Primăria Tîrgu Neamţ:
- se vor stabili parteneriate strict pe proiect
- pentru valori mari la proiecte, cofinanţarea se asigură cu aprobarea Consiliului Local
Ing. Tincuţa Ciubotaru – Asociaţia Meşteşugarilor Nemţeanca şi Fundaţia Omenia
- nu s-au regăsit în aceste sume o parte din fundaţii, cum ar fi Fundaţia Omenia – care este
trecută la capitolul „şi alţii”
- fundaţia şi asociaţia pe care o conduce se află în situaţia de continuitate a proiectelor
- Asociaţia Meşteşugarilor Nemţeanca susţine activitatea Fundaţiei Omenia, fundaţie care
prestează activităţi sociale şi totodată asigură hrana mai multor copii din familii
defavorizate
Prof. Constantin Spiridonescu – Asociaţia RadioClub „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ
- se poate obţine finanţare pentru cazare, deplasări – prin parteneriat?
- aminteşte că există deja un parteneriat semnat cu Primăria oraşului pe o perioadă de 4
ani, în anul 2015 parteneriatul trebuie prelungit, tot atunci va fi prezentat şi un proiect
pentru cofinanţare
Prof. Elena Preda – Fundaţia Culturală Ion Creangă:
- ar fi bine ca sumele acordate pentru simpozioane, lansări de carte, etc. să fie limitate şi
acordate pe domeniul specific
- idee ar fi să se încurajeze fundaţiile să vină cu mai multe proiecte mici care să activeze
viaţa culturală a oraşului
Ioan Marinică – Pro Democraţia - Club Tîrgu Neamţ:
- în privinţa condiţiilor de finanţare, din punct de vedere logic, entităţile care au mai multe
activităţi să primească mai mulţi bani
- este de acord cu cofinanţarea 10% în natură şi 10% când se semnează contractul;
proiectele se vor desfăşura pe o perioadă de 4 luni, trebuie finalizate la sfârşitul lunii
octombrie
- nu poate fi creat un proiect pentru un simpozion
Prof. Doina Baroiu – Asociaţia turistică româno-franceză:
- s-a încercat menţinerea relaţiei cu localitate St. Just – St. Rambert din Franţa, localitate
cu care oraşul Tîrgu Neamţ a încheiat relaţii de înfrăţire
- nu au fost proiecte, au fost activităţi care s-au desfăşurat prin eforturi proprii
- activităţile desfăşurate de asociaţie au avut un caracter cultural, turistic, social
Prof. Elena Preda – Fundaţia Culturală Ion Creangă:
- trebuie să existe o vizibilitate mai mare a partenerilor care au finanţări europene
- parteneriatele realizate până în prezent, pe perioada celor 24 de ani, nu au adus realizări
notabile pentru oraş, s-au finalizat doar cu relaţii personale
- este de dorit ca fiecare ONG să se organizeze profesionist
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se solicită prioritizarea activităţilor care urmează a fi finanţate
nu ar trebui să se depună proiecte care fac bine doar relaţiilor interumane, ONG-ului,
etc., trebuie să există parteneriate care să aducă beneficii pentru tot oraşul
ar fi de dorit, sub aspect social, ca bisericile să interacţioneze mai mult cu familiile care
se găsesc în situaţii sociale dificile

Vasile Apopei - Administrator public – Primăria Tîrgu Neamţ:
- întâlnirea aceasta are în vedere şi stabilirea activităţilor prioritare care vor fi finanţate
Pr. Vasile Ionesi – Biserica Sf. Ilie Tîrgu Neamţ:
- va avea loc sfinţirea Cantinei sociale – se doreşte finanţare pentru utilităţi, personal, etc..
- fiecare biserică ar trebui o zi pe săptămână să ofere masa pentru cei asistaţi
- este necesar o persoană care să ajute la organizare
Prof. Elena Preda – Fundaţia Culturală Ion Creangă:
- Centrul care oferă mâncare – ar trebui să apeleze la voluntari tineri care îşi vor petrece o
parte din timpul liber mai eficient
- ar trebui instituit un parteneriat între instituţiile şcolare şi Biserică
Părintele Teoctist Caia – Biserica Sf. Haralambie - Tîrgu Neamţ:
- Biserica, prin ea însăşi, este destinată unor activităţi de cultură – Sf. Liturghie este un
mijloc de cultură şi spiritualizare
- pe lângă fiecare biserică există un cor şi se face cateheză, Biserica Sf. Haralambie are un
cor format din 30 de copii
- se exprimă dorinţa ca activităţile bisericilor să fie susţinute financiar
- în general biserica poate susţine cel puţin 2000/3000 de porţii de mâncare/an
- multe din actele de caritate şi filantropie pe care biserica le face nu sunt cunoscute,
pentru că biserica nu face reclamă din aceste activităţi.
Virginia Luca – preşedintele Asociaţiei „Solidaritatea” – Tîrgu Neamţ:
- este o fundaţie nou înfiinţată care îi reprezintă pe pensionarii din oraşul Tîrgu Neamţ
- starea socială în care se găsesc cetăţenii oraşului Tîrgu Neamţ, este o consecinţă a lipsei
locurilor de muncă, lipsa integrării într-o activitate productivă
Geanina Fedeleş – manager Asociaţia pentru Dezvoltare Turistică „Valea Ozanei”:
- întreabă dacă s-ar putea centraliza situaţia ONG-urilor din oraş
- ar fi de dorit să se încurajeze parteneriatele între ONG-uri
- suma alocată pentru proiecte este mică
Prof. Elena Preda – Fundaţia Culturală Ion Creangă şi Ioan Marinică - Pro Democraţia
Club Tîrgu Neamţ propun formarea unei reţele de parteneriate în care să fie implicată şi
Primăria oraşului Tîrgu Neamţ.
La finalul întâlnirii, jr. Mihăilă Carmen – Serviciul Juridic – Primăria Tîrgu Neamţ, a
prezentat cele două proiecte de hotărâre care se referă la procedurile de atribuire a unui
spaţiu pentru sediu de asociaţie/fundaţie.
Nu au existat propuneri de modificare a PH.
Intocmit,
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Inspector Maria Liliana Lupes
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