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MINUTA 

BUGET LOCAL SI LISTA DE INVESTITII PENTRU ANUL 2011 
24.01.2011 

Luni, 24.01.2011, ora 14,00, în sala de sedinte din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu 

Neamt, a avut loc Dezbaterea publică cu tema – Proiect de Hotărâre privind Bugetul local 

şi Lista de invesţii pentru anul 2011. 

Au fost prezenţi la această  şedinţa publică: 

- dl. Primar – Decebal Arnăutu; 

- dl. Director administrativ – Vasile Luculescu; 

- d-na Secretar – Laura Elena Maftei 

- d-na Director economic – Ecaterina Iosub 

- d-na Elena Pupazan – Director Serviciu Venituri, Taxe si impozite 

- dl. Curcă Gabi – şef Birou –Venituri, Taxe şi Impozite; 

- functionari publici 

- pensionari 

- reprezentanţi mass-media. 

Luând în considerare faptul că toate şedinţele de dezbatere publică sunt anunţate 

în mijoacele de mass-media şi pe pagina web a Primariei oraşului Tîrgu Neamţ, dl. Primar 

Decebal Arnăutu, remarcă lipsa cetăţenilor care ar trebui să fie direct interesaţi de aceste 

Proiecte de hotărâri. 

Dl. Primar a adus la cunoştinţa celor prezenţi faptul că, Bugetul local şi Lista de 

Investiţii pentru anul 2011 va fi dezbătut,  pentru a fi aprobat, în şedinţa Consiliului Local 

din data de 31.01.2011. 

În deschiderea şedinţei, dl. Primar Decebal Arnăutu, face o scurtă prezentare a 

celor din sală şi aminteşte că Bugetul local al oraşului Tîrgu Neamţ din acest an este mai 

redus cu aproape 30 miliarde decât în anul 2010, astfel că, Bugetul local pentru anul 2011, 

este în valoare de aproape 50 miliarde lei. 

Într-o primă concluzie, se poate remarca faptul că bugetul din acest an nu ne 

avantajează deloc, este defavorabil pe toate capitolele de buget, avându-se în vedere 

următoarele: asigurarea salariilor, ratele la creditul bancar, funcţionalităţile şi activităţile 

care trebuie derulate cu ONG-urile. Astfel că, pentru anul 2011, Bugetul local prognozat, 

va fi la fel de auster ca şi în anul 2010.  

La fel ca şi în anii trecuţi, la realizarea Bugetul local şi a Listei de investiţii s-a ţinut 

cont de Planul de dezvoltare urbană a oraşului Tîrgu Neamţ 2007 – 2013, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local  nr. 134/28.12.2006. De-asemena au fost luate în considerare 
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şi alte proiecte apărute pe parcursul anilor şi care nu au fost prevăzute în Planul de 

dezvoltare a oraşului, ca exemlu avem Spitalul orăşenesc Tîrgu Neamţ care, la 1.06.2010, 

a trecut în administrarea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ şi a Primăriei. 

În anul 2010 Bugetul local a fost prognozat pentru o valoare de 70 miliarde lei, 47% 

reprezentând cota venita de la Ministerul Finanţelor Publice , în valoare de 51 miliarde lei, 

4 miliarde lei şi jumatate de la Consiliul Judeţean, în total 134 miliarde lei. 

O diferenţă de 31 de miliarde de lei în minus pentru Primăria oraşului Tîrgu Neamţ, 

în anul 2010 - Serviciul Taxe şi Impozite locale au colectat 80% din veniturile prognozate 

pe întregul an. Astfel că, în conformitate cu Legea Finanţelor Publice locale, previziunile 

pentru Bugetul anului 2011 se vor face pentru un buget mai mic, în strictă corelaţie cu 

veniturile colectate în anul 2010 şi care au fost cu 20% mai mici. Dacă în anul 2011, 

veniturile colectate vor fi mai mari decât cele prognozate, se va putea face o rectificare de 

buget, dar numai după ce banii au fost colectaţi.  

Din cele menţionate rezultă că Bugetul local pentru anul 2011 este cel mai auster 

buget de venituri din ultimii doi ani. 

Dl. Primar relevă faptul că, în general, cetăţenii oraşului, organizaţiile civice îşi 

doresc alocarea de sume importante, realizarea de investiţii, însă veniturle proprii, 

aproape cu 20 miliarde mai puţin în anul 2010 şi scăderea cotei defalcate, reduc drastic 

fiinanţarea, ceea ce ne face să concluzionăm că toate capitolele din bugetul local sunt 

subfinanţate. Pentru echilibrarea bugetului local, în anul 2011, se vor primi doar 2 miliarde 

400 mii lei. 

Redăm mai jos structura proiect a Bugetului local pentru anul 2011: 

Proiect Buget - 2011 
 
 

Cap.51.02 Administratie                                   3.311.000 
Sectiunea de functionare (SF)  

 Personal 1.700.000 
                                         salarii     100.000 x 12 1uni   1.200.000 

                                        viramente 350.000 
                                       ind.consilieri 120.000 
 Materiale (utilitati,deplasari,reparatii curente,materiale birotica si 

imprimate,carburanti,piese auto,publicitate 
1.300.000 

 Tranferuri (contributie proiect “Valea Ozanei…mit si legenda”) 100.000 
Sectiunea de dezvoltare(SD)  
 Capital 211.000 
Cap.54.02  Evidenta populatiei 268.000 
Sectiunea de functionare (SF)  
 Personal 178.000 
                                        salarii     11.000 x 12 1uni   140.000 
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                                        viramente 38.000 
 Materiale (utilitati,deplasari,reparatii curente,materiale birotica si 

imprimate) 
90.000 

Cap.55.02   Dobanzi   si rate credit 3.500.000 
Sectiunea de functionare (SF)  
 Dobanda  3.000.000 
 Rambursari rate 500.000 
Cap.56.02 Transferuri copii institutionalizati 420.000 
Sectiunea de functionare (SF)  
 Transferuri 420.000 
Cap.61.02  Ordine publica/situatii de urgenta 551.000 
Sectiunea de functionare (SF)  

 Personal 291.000 
                                        salarii     19.000 x 12 1uni   228.000 
                                        viramente 63.000 
 Materiale  210.000 

 utilitati spatii pol.comunitara/situatii urgenta 50.000 
 amenajare punct comanda SVSU 30.000 
 confectionat uniforme Politia locala 40.000 
 combustibil,ulei,asigurari,piese auto,cauciucuri 50.000 

  perfectionari 5.000 
 furnituri birou 5.000 
 asigurari voluntari serviciu urgenta 30.000 

Sectiunea de dezvoltare(SD)  
 Capital 50.000 
Cap.65.02 Invatamant 23.113.000 
Sectiunea de functionare (SF)  

 Personal 21.000.000 
 Materiale (utilitati,deplasari,reparatii curente,materiale birotica si 

imprimate,carburanti,piese auto,publicitate) 
1.300.000 

 Burse 150.000 
 Tranferuri  350.000 
Sectiunea de dezvoltare(SD)  
 Capital 313.000 
Cap.66.02 Sanatate 1.019.000 
Sectiunea de functionare (SF)  
 Personal 414.000 
                                        salarii     27.000 x 12 1uni   324.000 
                                        viramente 90.000 
 Materiale (utilitati,deplasari,reparatii curente,materiale birotica si 

imprimate, medicamente) 
100.000 

Sectiunea de dezvoltare(SD)  
 Capital 505.000 
Cap.67.02 Cultura,religie,sport 3.237.000 
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Sectiunea de functionare (SF)  
 Personal 77.000 

                                        salarii     5.000 x 12 1uni   60.000 
                                        viramente 17.000 
 Materiale  1.710.000 

 utilitati biblioteca 20.000 
 utilitati +intretinere-Sala de sport 40.000 
 carti 10.000 
 manifestari culturale (Ziua Orasului,Zilele Creanga,-Ziua 

persoane varstnice, Consiliul local tineret, premiere copii 
olimpici, Ziua copilului -1Iunie) 

100.000 

 servicii conf.L 448/2006 - pers.hand.CITO 40.000 
  intretinere spatii verzi 1.500.000 

 Tranferuri  800.000 
 religie 200.000 
 Casa Culturii 400.000 
 sport 200.000 

Sectiunea de dezvoltare(SD)  
 Capital 650.000 
Cap.68.02 asistenta sociala 
 

1.724.000 
Sectiunea de functionare (SF)  

 Personal 927.000 
o Cantina 58.000 
o Cresa 166.000 
o Asistenti personali 160.000 
o Serviciul de asistenta sociala-tesa 543.000 

 Materiale  335.000 
 hrana cantina(70 asistati x 6lei/zi x 22zile/luna x 

12luni/an) 
  

110.000 

 combustibil,ulei,asigurari,piese auto,revizie-auto din 
dotare-cantina 

20.000 

 hrana,intretinere spatiu,reparatii curente-cresa 
  

120.000 
 utilitati,materiale curatenie 
  

35.000 
 ajutoare urgenta 50.000 

 Tranferuri  340.000 
 contributie locala program Fundatia Omenia 50.000 
 contributie locala program CITO 85.000 
 Asociatia Romano-Franceza 20.000 
 contributie locala program Fundatia Speranta 35.000 
 contributie locala program Fundatia Ion Creanga 15.000 
 contributie PRODEMOCRATIA 15.000 
 ajutoare de incalzire 120.000 

Sectiunea de dezvoltare(SD)  
 Capital 122.000 
Cap.70.02 Servicii si dezvoltare publica   3.456.000 
Sectiunea de functionare (SF)  
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 Personal 306.000 
                                        salarii     20.000 x 12 1uni   240.000 
                                        viramente 66.000 
 Materiale  790.000 

 iluminat public si materiale intretinere iluminat 450.000 
 montat si intretinut parcuri joaca copii 50.000 
 construit magazine materiale 120.000 
 motorina,piese auto,asigurari,reparatii 60.000 
 numere case si scari bloc 50.000 
 confectionat si montat banci stadale 35.000 
 vopsit si rep.banci-stalpi iluminat-stalpi protectie 25.000 

Sectiunea de dezvoltare(SD)  
 Capital 2.360.000 
Cap.74.02 Salubritate 1.200.000 
Sectiunea de functionare (SF)  
 Materiale  1.200.000 
Cap.74.02 Salubritate 1.471.000 
Sectiunea de functionare (SF)  
 Materiale (lucrari salubrizare) 1.200.000 
Sectiunea de dezvoltare(SD)  
 Capital 271.000 
Cap.80.02 Dezvoltare regionala 7.000 
Sectiunea de functionare (SF)  
 Tranferuri  7.000 
Cap.84.02 Transporturi si comunicatii 2.106.000 
Sectiunea de functionare (SF)  

 Materiale  500.000 
 achizitionat si montat indicatoare rutiere 35.000 
 intretinut punte Ozana-Bejeni 25.000 
 podete trecere 

 
40.000 

 curatat si intretinut gaighere stradale 55.000 
 combustibil,ulei,asigurari,piese auto,revizie-auto 80.000 
 ridicat la cota gaighere 25.000 
 balastrari strazi 200.000 
 curatat santuri si montat dale 40.000 

Sectiunea de dezvoltare(SD)  
 Capital 1.606.000 

                                TOTAL BUGET 2011   45.383.00
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Proiect Buget-2011-Serviciul Public CONSPRIM 
Cap.70.15                                1.041.000 
Sectiunea de functionare (SF)  
 Personal 291.000 
                                        salarii     19.000 x 12 1uni   228.000 
                                        viramente 63.000 
 Materiale (utilitati,deplasari,reparatii curente,materiale 

birotica si imprimate,carburanti,piese auto, materiale 
constructii) 

550.000 

Sectiunea de dezvoltare(SD)  
 Capital 200.000 
 

Proiect Buget-2011-Casa Culturii Tirgu Neamt 
Cap.67.10                               603.000 
Sectiunea de functionare (SF)  
 Personal 153.000 
                                        salarii     10.000 x 12 1uni   120.000 
                                        viramente 33.000 
 Materiale (utilitati,deplasari,reparatii curente,materiale 

birotica si imprimate,carburanti,piese auto, lucrari reparatii 
si reabilitare) 

200.000 

Sectiunea de dezvoltare(SD)  
 Capital 250.000 
 
 

Pentru Lista de investiţii pentru anul 2011, dl. Primar a facut precizări pentru 

fiecare capitol, accentuând următoarele aspecte: 

- toate investiţiile începute în anii anteriori şi în anul precedent vor fi continuate, însă 

amploarea acestora va fi în funcţie de finanţările primite; 

- se va continua atragerea de fonduri europene prin proiecte, dar există deja proiecte 

care au fost depuse şi se află pe lista de aşteptare sau, se află în perioada de verificare; 

- vor fi realizate studii de fezabilitate pentru diverse obiective investiţionale: cele două 

punţi de la Humuleşti, pentru Parc agrement de la Cetate, etc; 

- se va continua cu obiectivele investiţionale de la Spitalul orăşenesc: refacerea bazei 

de tratament, reablitarea sistemului de încălzire, refacerea şi achiziţionarea de 

aparatură medicală, realizarea unei surse alternative de apă, Staţia de Salvare va fi 

mutată în cadrul Spitalului; 

-  
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- se va avea în vedere dezvoltarea surselor alternative de energie, un punct important în 

dezvoltarea oraşului Tîrgu Neamţ; 

- pentru Biblioteca orăşenească s-a comandat un studiu de fezabilitate şi un proiect 

tehnic; 

- reabilitarea clădirii Casei Culturii prin Casa Culturii „Ion Creangă” a fost câştigat un 

proiect „Valea Ozanei…mit şi legendă”, proiect care are ca finalitate realizarea la 

Căminul Cultural de la Blebea a unui Centrul de Resurse Culturale; 

- se va continua prin ANL construcţia de locuinţe; 

- va fi continuată reabilitarea trotuarelor din zona: Humuleşti, Mărăşeşti şi modernizarea 

trotuarelor spre Barieră; 

- reablitarea aleilor pietonale din incinta Spitalului; 

- realizarea Registrului local al spaţiilor verzi(inventariere şi măsurare); 

- extinderea canalizări în localităţile componente ale oraşului – Blebea şi Humuleşti; 

- extinderea reţelei electrice spre Schitul „Sf. Mina” şi str. Ogoarelor; 

- modernizarea Stadionului de la Cetate, în parteneriat cu Federaţia română de fotbal la 

Tirgu Neamţ va fi realizat un Centru de performanţă pentru fotbal; 

- se are în vedere construirea unei toalete publice în centrul oraşului; 

Cel mai important obiectiv investiţional în anul 2011 vor fi spaţiile de joacă pentru 

copii, aproape inexistente la acest moment pe teritoriul oraşului Tîrgu Neamţ; 

O concluzie generală asupra obiectivelor investiţionale ar fi aceea că, sunt multe 

dorinţe de îndeplinit pentru oraşul Tîrgu Neamţ, ele nu vor putea fi realizate toate în anul 

2011, însă, pe parcursul anilor, toate aceste obiective vor avea finalitate, trebuie 

menţionat totuşi că sunt multe primării în ţară care, prin comparaţie cu Primăria oraşului 

Tîrgu Neamţ, nu pot să-şi asigure banii pentru salarii. 

În privinţa iluminatului public, trebuie spus că până la mijlocul anului 2011, pe 

unele tronsoane din oraşul Tîrgu Neamţ, se va începe investiţia pentru achiziţionarea şi 

aplicarea unor lămpi moderne Simens, o investiţie ce se va întinde pe câţiva ani şi care 

va aduce la bugetul local o economie de 4 miliarde lei. 

 

Intocmit,  

Insp. Maria-Liliana Lupes 
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