MINUTA
Dezbatere publică - 27.01.2014, ora 16,00
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 2014

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 29 de persoane:
1 consilier local – Dl Trofin Gheorghe
2 reprezentanţi SC CIVITAS COM SRL
4 reprezentanți ai ONG-urilor locale
Directorul Casei Culturii –Dna Margareta Mihailescu
Directorul Spitalului orasenesc – Dl Apostoae Florin
5 directori și reprezentanți unități de învățământ
4 funcţionari publici
5 reprezentanţi mass media locală
7 cetăţeni

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.

- Primăria oraşului Tîrgu Neamţ a initiat procedura de consultare publică cu privire la Proiectul
de hotărâre privind Bugetul local şi Lista de investiţii pentru anul 2014 , în conformitate cu
prevederile Legii 52/2003, lege care se referă la transparenţa decizională în administraţia publică.

Etapa consultării publice a avut loc în perioada 30.12.2013 –17 ianuarie 2014.
Proiectul de hotărâre a putut fi studiat la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ – Birourile 5 și
22, la afișierul instituției și la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, rubrica DEZBATERI
PUBLICE - Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
Au fost respectate termenele prevăzute la art.7din Legea nr.52/2003, respectiv:
Anuntul referitor la elaborarea PH a fost adus la cunoştinţa publicului in data de 30.12.2013
prin următoarele mijloace de informare :
-

postare pe site-ul institutiei

-

afişare la sediul instituţiei

-

transmis către mass-media locală

-

distribuire de 300 de fluturaşi prin oraş

-

afisare la avizierele din scările blocurilor de către preşedinţii celor 12 asociaţii de proprietari 200 bc. Afişe
Invitaţia pentru Dezbaterea publică a fost :

-

transmisă către mass-media locală

-

postată pe site-ul institutiei
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-

afişată la sediul instituţiei in data de 21.01.2014
Au mai fost distribuite 200 de invitaţii la dezbaterea publică de astăzi, care au fost afişate de
către preşedinţii celor 12 asociaţii de proprietari la scările blocurilor.

-

Dl. Primar – Vasilică Harpa:

-

-

Anunță că bugetul pe anul 2014 este posibil să fie mai mic decât bugetul pe anul 2013 din

cauza creditului de 240 miliarde.
-

-

Anunță că bugetul din taxe și impozite este de 70 de miliarde, din care 60 de miliarde

trebuiesc achitate la bancă, urmând ca 10 miliarde să fie direcționate către plata utilităților la

școli,spital,primărie, investiții la spital și la școli.
-

-

Estimează că bugetul rămas în urma achitării ratelor către bancă nu este suficient nici măcar

pentru plata utilităților.

-

-

Anunță obiectivele pe anul 2014 în ceea ce privește lista de investiții: anvelopări blocuri,

modernizări școli, modernizări piață, modernizare spital, modernizare primărie, spații verzi, Casa
Culturii.
-

-

Estimează valoarea investițiilor la aproximativ 600 de miliarde, iar bugetul disponibil la

aproximativ 300 de miliarde.
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-

-

își exprimă dorința ca până la termenul limită, bugetul să fie aprobat și speranța că în afară de

sumele de la Ministerul Finanțelor, de la CJ, să se obțină finanțări de la Guvernul României și

finanțări europene.
-

Prezintă proiectul de buget pe anul 2014
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-

Cetățean 1:

-

întreabă unde merg cei 8 lei care se strâng pentru fiecare locatar de către Asociația de

Proprietari. Susține că ar fi mai bine ca banii să ajungă la Primărie.

-

întreabă dacă e normal ca cei plecați să plătească deși nu consumă

-

Dl. Primar:

-

Spune că există un dosar în lucru cu privire la unele asociații de proprietari și se așteaptă ca

organele abilitate să își facă datoria. De asemenea, spune că banii nu ajung la Primărie și că

probabil administratorul sau președintele asociației de proprietari se ocupă de contabilitate sau

restul problemelor asociației.

-

-

Susține că toți proprietarii de apartament trebuie să fie constituiți în Asociații de proprietari

pentru a putea accesa fonduri de renovare, modernizare.

-

Cetățean 1:
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-

-

Sugerează ca primăria să încaseze bani pe spațiile din față blocului și care sunt folosite de

către locatari, fiindcă sunt situate pe domeniul public
-

Dl. Primar:

-

-

Afirmă că dacă spațiile folosite sunt pe domeniul public, cei ce se folosesc de ele vor plăti.

-

-

Afirmă că la momentul actual este un inspector de la Curtea de Conturi care verifică

concesiunile și închirierea de spații în oraș.

-

-

Principala prioritate este spitalul, urmat de școli și modernizarea orașului prin anveloparea a

cel puțin 10-15 blocuri, dar pentru asta este necesar sprijinul locuitorilor.

-

Cetățean 2:

-

-

Propune ca asociațiile de proprietari să achiziționeze calculatoare pentru emiterea de facturi

în scopul eliminării dubiilor în legătură cu achitarea facturilor.
Aparține de Asociația de Proprietari „3 Brazi”.

-

-

-

Dl. Primar:
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-

-

întreabă de care asociație aparține. Afirmă că președintele fiecărei asociații este ales de

către locatari. Evidențiază posibilitatea realizării de întâlniri cu proprietarii și alegerea unui nou

președinte, care să fie autorizat de către reprezentații primăriei. în momentul actual un singur

președinte de asociație este autorizat de către Primărie. Președintele de asociație trebuie să vina
în sprijinul locatarilor.

-

Cetățean 1:

-

-

-

Dl. Primar:

-

-

Afirmă că în trecut i s-au trecut mai mulți metri cub de apă de cât ar fi consumat.

Se va desemna o persoană care să răspundă de asociațiile de proprietari, iar în urma

auditului la asociațiile de proprietari persoana desemnată va avea întâlniri cu fiecare președinte

de asociație.

-

-

Există neînțelegeri între ApaServ și președinții de asociație de proprietari în ceea ce priveste

consumul de apa al cetatenilor .
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Cetățean 1:
-

întreabă cui trebuie să se adreseze cu această problemă.

Dl. Primar:

-

ApaServ Târgu Neamț, D-lui director Iustin Lungu.

-

Trebuie făcută o investiție la ECO pentru a se evita situația desființării stației de sortare și

colectare a gunoaielor.
-

Explică necesitatea unei investiții pentru a avea contor separat, pentru a se plăti atât cât se

consumă.

Cetățean 3:

-

întreabă când se vor aprobă proiectele de finanțare pentru ONG-uri.

Dl. Primar:
-

ONG`urile și fundațiile vor primi finanțare după aprobarea regulamentului, aprobare care va

avea loc după aprobarea Bugetului

Dna. Carmen Tănase – șef Serviciu în cadrul Direcției Finanțe Contabilitate:

-

Regulamentul va fi trimis către dezbatere către asociații, se așteaptă propuneri.
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Cetățean 4:

-

Spune ca trebuiesc apreciate rezultatele din anul 2013, având în vedere greutățile financiare

întâmpinate.
-

întreabă dacă lucrările de investiții realizate sunt plătite sau sunt restanțe.

Dl. Primar:
-

Spune că pe Ordonanța 28, pe cele 8 străzi, s-au achitat banii în funcție de lucrările realizate.

-

Din cauza lipsei de fonduri, lucrările nu pot înainta.

Cetățean 4:

-

întreabă dacă veniturile, indiferent de sursă, vor putea susține bugetul și lista de investiții

propusă.
Cere lămuriri în legătură cu modernizarea blocurilor.
Dl. Primar:
-

Spune că nu sunt suficiențe.

-

Prezintă stadiul lucrărilor efectuate în ceea ce privește modernizarea blocurilor.
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Cetățean 1:

-

Spune că vor exista probleme în ceea ce privește parcările între blocuri.

Dl. Primar:
Se vor moderniza parcări în zona BRD, inclusiv iluminare.

Cetățean 4:

-

Afirmă că s-au alocat prea puțini bani din buget pentru religii.

Dl. Primar:
Nu avem de unde să luăm bani pentru a suplimenta bugetul alocat religiilor.
Dl. Ioan Marinică:
-

întreabă dacă există vreun calendar al activităților sportive pe baza căruia s-a realizat bugetul

pentru sport.
Dl. Primar:
S-au primit solicitări doar de la FC Cetatea S.A.

Cetățean 4:
întreabă dacă au venit solicitări de la biserici. Afirmă că Parohia Sf. Ilie nu a beneficiat de
fonduri de la bugetul local în anul precedent.
Dl. Primar:
S-au alocat bani în limitele disponibile.

Cetățean 3:
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-

întreabă dacă este ceva prevăzut pentru zona din spate la Central, având în vedere că nu

este parcare amenajată și sunt și mulți câini.

Dl. Primar:
-

Susține ca nu sunt fonduri momentan, deși este luată în vedere acea zonă.

Cetățean 5:
-

întreabă dacă creditul este în lei sau în euro.

Dl. Primar:
în momentul actual trebuie achitat la BCR, începând cu ianuarie 2014 , 4.500.000.000 lei.
-

Se discută o refinanțare.

Dl. Consilier local Trofin:
-

Afirmă că obiectivul principal trebuie să fie modernizarea și dotarea cu echipamente a

spitalului. Un alt obiectiv important este Casa de Cultură pentru a putea desfășura activitățile

culturale. De asemenea, trebuie acordată atenție și școlilor, pentru a finaliza lucrările începute.

Trebuiesc realizate investiții bine gândite, chiar dacă se alocă bani mai puțini.

Dna Elena Cucu:
întreabă dacă suma alocată pentru ONG-uri este prevăzută pentru toate domeniile de
activitate, sau pentru un singur domeniu.
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Dna. Carmen Tănase – șef Serviciu în cadrul Direcției Finanțe Contabilitate:

-

Suma totală alocată ONG-urilor este de 400. 000 RON , din care 200 000 pentru asistență

socială.
Dl. Ioan Marinică:
întreabă care este durata lucrărilor pe Masterplan.
Dl. Primar:
-

Se va afla durata după ce se semnează contractul.

Dl. Director CTIC:
-

Ar fi binevenit că primăria să aibă 2 instalatori care să deservească și spitalul și școlile, și

asociațiile de proprietari ( contracost).

Dl. Primar
Se va încerca să se angajeze prin intermediul CIU.
Dna Elena Cucu:
Propune că fiecare capitol din buget să aibă o mică rezervă.
-

Propune iluminat public din surse regenerabile pe centrul orașului.

Dna. Carmen Tănase – șef Serviciu în cadrul Direcției Finanțe Contabilitate:
-

Este prinsă în buget, sumă de 150. 000, pentru studii de fezabilitate, redactare cereri de

finanțare.

Dl. Primar:
Nu mai avem de unde luă bani.
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Dl. Ioan Marinică
-

în ceea ce privește energia regenerabilă s-ar putea face o strategie locală.

Cetățean 2:

-

Propune acceptarea unor magazine ce vor să își deschidă sediul în oraș, în scopul creării de

locuri de muncă și încasării de impozite.

Dl. Primar:
-

Se încearcă atragerea de investitori și fonduri europene.

Intocmit,
Maria Liliana Lupes
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