MINUTA
Dezbatere publică - 09.02.2015, ora 15,00
În temeiul art.7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică,
Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următorul proiect:

-

Proiect de hotărâre privind Bugetul local şi Lista de investiţii pentru anul 2015

Întâlnirea publică a avut loc în sala de şedinţe a Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ, din
str. Ştefan cel Mare, nr.62.
La dezbatere au fost prezente 61 de persoane:
- Primar – Vasilică Harpa
- Viceprimar – Traian Humulescu
- 7 consilieri locali
- Şef serviciu Comunicare şi Relaţii Publice – Mihaela Rotaru Popa
- 6 reprezentanţi mass media
- 36 persoane –asistati C.I.T.O. si Presedinte Elena Cucu– FDL Speranţa
- 7 cetăţeni
- 2 funcţionari
D-na Rotaru Popa Mihaela – Şef Serviciu Comunicare şi Relaţii Publice prezintă procedura de
aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Etapa consultării publice a avut loc în perioada 7 ianuarie 2015-27 ianuarie 2015, respectându-se
termenele prevăzute de art.27 din legea nr.52/2003
Proiectul de hotărâre a fost adus la cunoştinţa publicului începând cu data de 07.01.2015, prin
următoarele mijloace de informare:
- postare pe site-ul primăriei
- afişare la sediul primăriei
- punere la dispoziţia cetăţenilor pentru studiere la Biroul nr.5 din cadrul Primăriei
- distribuirea a 300 fluturaşi prin oraș şi 200 de afişe către Asociaţiile de proprietari – administratorii
celor 12 asociații le-au afișat la avizierele blocurilor.
Invitația pentru dezbaterea publică a fost transmisă în data de 02.02.2015 către mass-media locală,
postată pe site-ul instituției, afișată la cele 2 aviziere ale Primăriei. De asemenea, administratorii celor
12 asociații de proprietari au distribuit 300 de invitații la cetățeni pentru a participa la dezbaterea
privind aprobarea bugetului local și a listei de investitii pt. anul 2015.
La Proiectul de hotărâre privind Bugetul local şi Lista de investiţii pentru anul 2015 s-au primit
propuneri de la 3 asociații legal-constituite si de la 2 persoane:
- FDL Speranţa Tîrgu Neamţ(ONG)- 2 propuneri - alocarea sumei de 11.352 lei/lună pentru
derularea activității – furnizarea de servicii sociale pentru persoane cu dizabilități și alocarea
sumei de 120.000 lei pt. lucrări de consolidare a clădirii
- Dl. Mihai Armenia – cetățean orașTîrgu Neamţ – turnarea de covor asfaltic pe str. Biruinței
- Fundaţia Filantropică Omenia – alocarea sumei de 60.000 lei pt. susținerea activităților zilnice –
servicii sociale pt. copii defavorizați
- APDTN „Valea Ozanei” – alocarea sumei de 10.000 lei pt. 2 panouri publicitare
- Dl consilier local Gheorghe Trofin – 8 propuneri –
1. Achiziționarea unui paratrăznet la Spital
2. Regularizarea pârâului de la Blebea
3. Realizare punte pietonală peste râul Ozana – în Condreni
4. Achziționarea unei masini de intervenție la rețeaua electrică publică a orașului
5. Construirea a 2 wc-uri publice
6. Amenajarea drumului din UTR 14 si UTR 16 (Mănești și Livadă) paralel cu DN15B și
amenajarea celor 3 drumuri colectoare de trafic cu iesire la DN15B aprobate prin HCL
151/2013, în vederea încadrării viitore a acestora ca străzi principale ale acestei zone a
orasului prin lărgirea acestora –executare mecanică de șanțuri pt. scurgerea apelor,
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scarificare, reprofilare, așterenere de material pietros. Aceleași aspecte și pentru UTR 15
Mănești II. Definirea acestor zone : zone industriale, zone de locuințe, pt. a da posibilitatea
investitorilor de a se orienta din timp pt. o anumita zonă a orasului .
7. Reluarea discuțiilor la ministerele MDRAP, MT, CN Autostrăzi și Drumuri Naționale din
România- cu privire la devirea traficului greu de pe str. Mărășești
8. Intocmirea unui SFprivind dezvoltarea dpdv al construcțiilor de locuințe , cazare turistică in
zona UTR3 si UTR 4- zona de sub Cetate, Condreni
Dl. Primar – Vasilică Harpa, prezintă tematica şedinţei:
1. Informare cu privire la sumele primite de la Guvernul României în anul 2014, pentru investiţii
2. Bugetul local cu sumele preconizate pentru anul 2015 – prezintă Carmen Tănase – Şef Serviciu –
Direcţia Finanţe Contabilitate, din cadrul Primăriei Tîrgu Neamţ
3. Informare cu privire la obiectivele investiţionale începute în anul 2013 şi 2014
4. Întrebări
Dl. Primar:
- la fiecare început de an se supune dezbaterii publice PH privind Bugetului local şi Lista de
investiţii pentru anul 2015
- constată numărul mare al beneficiarilor din cadrul FDL Speranţa – seamănă cu un protest
- banii alocaţi în anul 2014 pentru FDL Speranţa au fost puţini, este o consecinţă a datoriilor mari
care grevează bugetul local
- în anul 2013 şi 2014, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ putea deveni insolvabilă
- îşi exprimă părerea de rău pentru situaţia la care s-a ajuns, însă de fiecare dată s-a explicat
Preşedintelui FDL Speranţa de ce nu se pot da mai mulţi bani
în anul 2014 s-a reuşit achitarea unor datorii către Ministerul de Finanţe în valoare de 820 mii lei
şi reducerea ratei creditului de la BCR care avea un grad de îndatorare de 70% din bugetul local
în urma negocierilor cu BCR , banca la care este creditul, gradul de îndatorare de 70% s-a redus
la 30% din bugetul local - ceea poate asigura o finanţare şi pentru fundaţii, şcoli, sport, etc.
toate investiţiile începute în ultimii ani, în special pentru asfaltare străzi şi lucrări de apă/ canal –
s-au realizat cu fonduri primite prin Programul Naţional de dezvoltare Locală din cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale
la finalul şedinţei, vor fi trecute în revistă obiectivele investiţionale începute în anii 2013, 2014 şi
care se vor continua şi în anul 2015
locuitorii oraşului trebuie să fie informaţi în această dezbatere nu doar despre funcţionalitatea
Primăriei, a societăţilor primăriei şi a ONG-urilor, necesităţi sunt şi în infrastructură, locuri de
muncă şi o multitudine de alte probleme pe care le-a avut în vedere din anul 2012
Carmen Tănase – Şef Serviciu în cadrul Direcţiei Finanţe Contabilitate:
- prezintă Bugetul local proiectat pe anul 2015, desfăşurat pe servicii şi pe fiecare capitol
la capitolele învăţământ, sănătate nu se poate face o detaliere mai sunt aşteptate sume de la
Consiliul Judeţean
menţionează ca pe site-ul instituţiei în Proiectul de hotărâre sunt doar estimări
Dl. Primar:
referitor la investiţiile pe infrastructură – o parte din aceste sume vin de la Guvernul României şi o
parte din cofinanţare
se prezintă obiectivele investiţionale începute în anul 2013 – reabilitare şi modernizare străzi,
extindere sistem de canalizare, construire corpuri de clădire şcoli, modernizare spital
obiectivele investiţionale începute în anul 2013 au fost achitate parţial în anul 2014, urmând ca în
anul 2015 să fie alocate sumele necesare pentru finalizarea obiectivelor
Cucu Elena – preşedinte FDL Speranţa:
- prezintă situaţia în care se află Centrul de Integrare şi Terapie Ocupaţională care are un număr
de 40 de beneficiari de servicii sociale, dintre care 23 persoane sunt din Tîrgu Neamţ;
- FDL Speranţa are 31 de angajaţii – dintre care 12 persoane sunt persoane cu dizabilităţi
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lipsa fondurilor de susţinere a fundaţiei a avut ca rezultat plecarea mai multor angajaţi cu care
lucra şi pe proiecte europene
a format o nouă echipă, cu voluntari şi cu tineri fără experienţă care nu-şi găseau locuri de
muncă, unii chiar din rândul asistaţilor – persoane cu dizabilităţi reintegrate în comunitate
până în anul 2014, fundaţia primea de la Primăria oraşului Tîrgu Neamţ un ajutor financiar de
aproximativ 100.000 lei – pentru desfăşurarea activităţilor şi susţinerea beneficiarilor
în anul 2014 – a primit ajutor financiar doar din partea primăriilor comunelor Vînători – Neamţ şi
Răuceşti pentru susţinerea beneficiarilor din aceste comune care vin la Centrul de Integrare şi
Terapie Ocupaţională din Tîrgu Neamţ
este singura unitate protejată din oraşul Tîrgu Neamţ care desfăşoară activităţi şi produce diverse
bunuri specifice, astfel că din comercializarea produselor proprii au reuşit să menţină fundaţia pe
linia de plutire;
în anul 2014 au reuşit să câştige un proiect cu fonduri norvegiene, pentru extinderea clădirii în
care-şi desfăşoară activitatea, însă au nevoie de ajutor financiar pentru consolidarea clădirii, altfel
pot pierde acest proiect
în anul 2015 au nevoie de ajutor financiar din partea Primăriei pentru a fi solvabili în continuare

Ciubotaru Tincuţa – preşedinte Fundaţia Omenia:
- solicită ajutor din partea SPAS, din cadrul primăriei – pentru a convinge pe părinţii copiilor înscrişi
la Centrul de zi al Fundaţiei Omenia, să-i îngrijească acasă mai responsabil

Întocmit,
Lupeş Marina
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