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MINUTA - DEZBATERII  PUBLICE 

BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2009 

LISTA DE INVESTITII PENTRU ANUL 2009 

 

Marţi, 17.03.2009, ora 16,00, în Sala de Consiliu din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu 

Neamţ, a avut loc Dezbaterea publică cu tema – Bugetul local şi Lista de Investiţii pentru 

anul 2009. 

Au fost prezenţi la această  Dezbatere publică: 

- dl. Primar – Decebal Arnăutu; 

- dl. Viceprimar – Iftimie Petrariu; 

- dl. Director administrativ – Vasile Luculescu; 

- d-na Contabil sef – Ecaterina Iosub; 

- d-na Elena Pupăzan – şef Serviciu –Venituri, Taxe şi Impozite; 

- d-na Mihaela Rotaru Popa – şef Serviciu – Informare şi Relaţii publice, Sport, 

Turism; 

- dl. Sorin Durbacă – şef Birou – Investiţii; 

- dl. Ioan Rusu – şef Serviciu Urbanism – Amenajarea teritoriului; 

- d-na Mihaela Nevoie – şef Serviciu Juridic, Resurse umane, Autoritate tutelară; 

- dl.Daniel Amihăilesei – Compartiment - Integrare europeană; 

- d-na Silvia Pâslaru – birou Administrativ; 

- d-na Margareta Dorneanu – şef Birou Cadastruşi Registrul agricol;  

- d-na Marina Craciun – Compartiment mass –media, turism, sport – Serviciul 

Informare şi Relatii publice; 

- dl.Cristi Aconstantinesei – Compartiment Informatica – Serviciul Informare şi Relaţii 

publice; 

- directori de instituţii şcolare: d-na Elisabeta Pascu, director Colegiu Naţional „Ştefan 

cel Mare”, d-na Anişoara Ioaniche, director Liceul economic „Vasile Conta”, dl. 

Apetrei Gheorghe, director Colegiul Tehnic „Ion Creangă”; 

- profesori de la diverse instituţii şcolare: prof. Murariu Ciprian – lider sindical, prof. 

Manole Vasile, prof. Trofin Daniela, prof. Vasile Cojocaru; 

- consilieri locali: d-na Vrânceanu Maria, dl. Vasile Cojocaru; 

- cetăţeni ai oraşului Tîrgu Neamţ: Crudu Gheorghe, Creţu Constantin, Sivu Ioan, 

Neamţu Aurel; 
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- şefi de instituţii: dl.Daniel Neacşu – Serviciul de Evidenta Persoanei, dl. Gheorghe 

Tiugea - director Casa Culturii, dl. Costel Apintiloaie – S.C. „Civitas”, dl. Vasile 

Musteata – S.C.”Eurosal”, d-na Trudica Pâslaru – Creşa nr.1; 

- reprezentanţi ONG: d-na Elena Cucu – director C.I.T.O, dl. Serafim Lungu – 

preşedinte Fundaţia  „Speranţa”, d-na Agripina Munteanu – Fundaţia „Omenia”; 

- reprezentanţi mass-media. 

 

Pentru început, dl. Primar subliniază faptul că, Bugetul local al anului 2009, va fi un buget 

de funcţionare, continuând cu prezintarea acestuia, pe capitole şi subcapitole de buget şi a 

Listei de investiţii pentru anul 2009. 

 
Buget  local pentru anul 2009  
   
Cap.51.02.  Administratie                                    2.307.000   
                                           
 Personal  -  salarii     106.200 X 9luni=                     955.000 
 Viramente                                                        263.000 
 Indemnizatii consilieri                                               103.000 
 Prima concediu de odihna  2009                                50.000 
                                  TOTAL                                  1.371.000 
 
 Materiale                    810.000   
 
                                        460.000 - anexa utilitati 
                                          16.000 - panouri informationale 
                                          10.000 - publicitate 
                                           40.000 - deplasari 
                                           30.000 - perfectionari 
                                           20.000 - cheltuieli judecata Stirban +avocat 
                                         170.000 - TVA program infochiosc    
                           64.000 - reparatii si finisaje birouri sediu   vechi si sediu nou                                                  
Transferuri           30.000 - contributie  program infochiosc                                                                                                                                                                   
 Capital                96.000  - lista investitii                                                                                                                                                    
 
Cap.54.02.  Evidenta populatiei              277.000    
              
Personal  - salarii  13.600  X 13luni=                     176.800 
Viramente                                                              49.200 
Prima concediu de odihna  2009                                7.000 
Total  personal                                    233.000                                                      
                                
Materiale                                                                   40.000 utilitati spatiu 
Capital                                                                         4.000  lista investitii   
                                                                                                                                                                      
Cap.55.02.  Dobanzi        BCR        1.840.000      
                                                                                         
Cap.56.02.  Transferuri copii institutionalizati        40.000 
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Cap.61.02.     Ordine publica,situatii de urgenta,protectie civila  539.000 
 
 Personal  - salarii  21.600 X 9 luni =           195.000 
 Viramente                                                   54.000 
 Prima concediu de odihna                             20.000  
                        Total                                      269.000 
 
 Materiale                  165.000 
                                               30.000 utilitati  spatii pol.comunitara si protectie civila 
                                               20.000 combustibil,ulei,asigurari,piese auto,cauciucuri 

                 5.000 combustibil,mat.functionale alegeri europarlamentare                                   
               42.000 echipamente voluntari serviciu urgenta 
               38.000 asigurari voluntari serviciu urgenta 
               30.000 amenajari interioare Protectia civila       

 
 Capital                          105.000   lista investitii       
                                   
Cap.65.02.   Invatamant          16.518.000 
  
Personal             5.490.000 
 
Materiale                              600.000   utilitati ,reparatii curente 
                                                50.000   hrana Gradinita 2    
                                                  7.000  lemne foc Sc.Sat Nou si Blebea 
                                                60.000 transport cadre didactice la si de la locul de munca 
                                                50.000 amenajare  laborator mecatronica 
                 TOTAL                  767.000  
                            
                    Burse                  107.000 
                   Capital                 154.000    lista investitii      
 
Cap.66.02.   Sanatate                      120.000 reparatii cladiri Spital  
 
Cap.67.02.   Cultura, religie, sport              1.810.000 
 
Personal   salarii  5.400 X 9 luni=   49.000 
Viramente                                        15.000 
                                                         64.000 
Materiale                                     1.020.000 
 - biblioteca                                      30.000 utilitati spatiu 
                                                        10.000 carti 
Sala sport                                        30.000 utilitati spatiu 
Intretinere spatii verzi                     790.000  SC EUROSAL 
Manifestari culturale                  160.000 
                                                         10.000 - Ziua Orasului 
                                                         50.000 - Zilele Cetatii Neamtului 
                                                         10.000 - Zilele Creanga 
                                                         10.000 - Ziua persoane varstnice 
                                                         10.000 - Consiliul local tineret 
                                                           4.000 - garda mediu elevi 
                                                         10.000 - premiere copii olimpici 
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                                                           5.000 - Ziua Copilului 1 Iunie 
                                                         26.000 - servicii conf.L448/2006 pers.handicap 
                                                         15.000 - expozitie turistica INDAGRA 

                                              10.000 - Centrul pentru turism 
Religie                                140.000 
Sport                                               200.000 
Casa Culturii                                   353.000 
Capital                                              33.000    lista investitii       
     
Cap.68.02.   Asistenta sociala         2.107.000 
 
              Personal     965.000 
                                   46.000 - cantina 
                                 170.000 - cresa 
                                 121.000 - serviciul de asistenta 
                                 628.000  asistenti personali 
                                          
              Materiale    301.000 
                                120.000 - hrana cantina(75 asistati x 6lei/zi x 22zile/luna x 12luni/an) 
                                  10.000 - utilitati,materiale curatenie 
                                    7.000 - reparatii corp cladire cantina 
                                  10.000 - combustibil,ulei,asigurari,piese auto,revizie-auto din dotare 
                                124.000 - cresa ( hrana,intretinere spatiu,reparatii curente) 
                                  30.000 - ajutoare urgenta 
 
           Transferuri    460.000 
                                   50.000 - contributie locala program Fundatia Omenia 
                                 250.000 - contributie locala program Fundatia Sf.Teodora 
                                   10.000 - contributie locala program Fundatia Ion Creanga 
                                   70.000 - contributie locala programCITO 
                                   10.000 - Asociatia Romano-Franceza 
                                   50.000 - contributie locala program Fundatia Speranta 
                                   10.000 - contributie locala program Fundatia Sf.Gheorghe 
                                   10.000 - contributie PRODEMOCRATIA 
       Ajutoare sociale 305.000 
       Capital                 76.000   lista investitii      
 
Cap.70.02.   Servicii si dezvoltare publica   3.312.000 
 
Personal    28.300 X 9 luni =  255.000 
Viramente                                 72.000 
Total personal                         327.000 
                                                     
      Materiale                    1.478.000  
                                            700.000-iluminat public si materiale intretinere iluminat 
                                            310.000 - lucrari prestari servicii Acvaterm  
                                              60.000 - motorina,piese auto,asigurari,reparatii-autoscara 
                                              10.000 - numere case si scari bloc 
                                              60.000 - confectionat si montat banci stadale 
                                              30.000 - vopsit si rep.banci-stalpi iluminat-stalpi protectie 
                                              15.000 - reparatii soclu  statuia  Ion Creanga - parc  
                                                5.000 - montat si intretinut parcuri joaca copii 
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                                              20.000 - sistematizare verticala la Groapa ecologica 
                                              50.000 - extindere cladire la Groapa ecologica 
                                              40.000 - aductiune apa potabila la Groapa ecologica 
                                              50.000 - confectii metalice –panouri publicitare 
                                              13.000 - confect garduri limita de proprietate domeniul public 
                                              10.000 - reparatii statui si panouri muzeul Orasului 
                                              50.000 - reparatii bloc M15-zona Gara 
                                              10.000 - demolat cladire AJOFM 
                                              10.000 - inchidere groapa de gunoi 
                                              10.000 - grup statuar(cruce metalica)  

   Catedrala “Adormirea Maicii Domnului”  
                                              10.000 - cheltuieli sarbatori de iarna    
                                              15.000 - responsabil tehnic centrale termice              
 Capital                             1.507.000 
                                         1.236.000     lista investitii      
                                            260.000 contributie capital social S.C CIVITAS 
                                              11.000 contributie capital social S.C APA SERV 
 
Cap.74.02. Salubritate                      1.029.000 
 
Materiale                                 830.000 
                                                               810.000 S.C. EUROSAL - lucrari salubrizare 
                                                                 20.000 - lucrari deratizare 
Transferuri                              198.000 - contributie statie transfer 
Capital                              1.000 - lista investitii 
 
Cap.80.02.  Dezvoltare regionala          79.000  
                                                                    7.000   contributie AOR 
Capital                                                       72.000   lista investitii 
 
Cap.83.02.  Agricultura               10.000   achizitie puieti arbori 
 
Cap.84.02.  Transporturi si comunicatii  1.173.000 
 
Materiale                    1.165.000 
                                                            800.000 – asfaltari si balastari strazi 
                                                              20.000 - montat si intretinut indicatoare rutiere 
                                                              15.000 - reparat si intretinut punte Ozana-Bejeni 
                                                              30.000 - reparat si intretinut podete trecere 
                                                              60.000 - curatat si intretinut gaighere stradale 
                                                              25.000 - ridicat la cota gaighere 
                                                              40.000 - curatat santuri si montat dale 
                                                              50.000 - jardiniere stradale 
                                                              60.000 - amenajari rigole si canale de drenaj 
                                                              30.000 - amenajat parcari oras 
                                                              30.000 - betonat alei pietonale acces Bloc L4 
                                                                5.000 - montat stalpi protectie la trotuare si parcari 
Capital                                8.000 - lista investitii       
                                        
Recuperat sume  program   PHARE SVSU    185.000 buldoexcavator 
                              program  PHARE SVSU      35.000 transa finala 
                              program  PHARE SVSU      68.000 TVA 
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                              program  PHARE cantina    19.000 transa finala 
                              program  PHARE cantina    18.000 TVA 
                            TOTAL sume de recuperat   325.000 
                            TOTAL BUGET 2009      31.161.000 lei 
 
Lista de Investiţii, pentru anul 2009 – se regăseşte în Anexă. 
 
Dl. Primar, concluzionează, câteva aspecte în legătură cu Bugetul local şi Lista de investiţii 
pentru anul 2009: 
 

- toate investitiile preconizate fac parte din Planul de Dezvoltare Urbanistica a 
orasului Tirgu Neamt; 

- in anul 2009 vor fi asigurate salariile functionarilor pentru 9 luni de zile; 
- accesarea creditului de la BCR a fost pentru – Statia de transfer, masina de 

compactat gunoi, etc..; 
- sumele prevazute in Lista de Investitii pentru anul 2009, sunt sume care vor fi 

atrase prin proiecte; 
- toate scolile, care au lucrari contractate si au inceput lucrarile, vor primi sume de la 

bugetul local in acest an pentru terminarea acestor lucrari; 
- anul acesta , pentru Biblioteca publica, va fi alocata suma pentru Studiu de 

fezabilitate; 
- se vor continua  lucrarile de modernizare a trotarelor din oras – strdutele adiacente 

bulevardelor principale, inclusiv continuarea lucrarilor la trotuarele de pe aceste 
bulevarde; 

- se va initia un Studiu de fezabilitate pentru consolidarea malului stang al raului 
Ozana; 

- printr-un proiect european va fi modernizat iluminatul public in sistem ecologic 
- Proiectul „Gondola” va fi realizat din fonduri europene; 
- la initiativa d-lui viceprimar se doreste realizarea unui Centru de Excelenta pentru 

fotbal – exista o relatie foarte buna a d-lui viceprimar cu cei de la Federatia Romana 
de Fotbal; 

- modernizarea infrastructurii, in cartierul in care locuieste populatie de etnie rroma, 
prin fonduri europene 

- in zona societatii „Fructe de padure”, in persepectiva, se are in vedere construirea 
unui bloc de locuinte 

- sumele necesare pentru investitii, la nivelul orasului Tirgu Neamt, sunt de 520 de 
mii lei (RON); 

- la acest moment, bugetul orasului Tirgu Neamt este de 320 mii lei(RON). 
 
Dl. Lungu Serafim, preşedintele Sindicatului Pensionarilor din oraşul Tîrgu Neamţ: 
 

- apreciaza munca depusă pentru realizarea proiectului Bugetului local şi a Listei de 
Investiţii; 

- propune alocarea unei sume, din Bugetul local, pentru Sindicatul pensionarilor în 
valoare de 10.000 lei(100.000 milioane lei vechi); 

 
Dl. prof. Manole Vasile – Colegiul Tehnic „Ion Creangă”: 
 

- nu este multumit de realizarea proiectului pentru Bugetul local pentru anul 2009, 
deoarece acesta nu este supus unei dezbaterii pe subcapitole; 

- consideră că prezentarea acestui Buget este foarte generală; 
- nu înţelege de ce plata pentru navetă a profesorilor este trecută la cap.Materiale; 
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- de asemenea consideră că dezbaterea aceasta ar fi trebuit să aibă loc după 
discutarea Bugetului în Comisiile din cadrul Consiliului local; 

- remarcă că doar în oraşul Tîrgu Neamţ profesorii nu primesc tichete cadou şi că nu 
s-a plătit niciodată naveta profesorilor, prin comparaţie cu celelalte primării din ţară; 

- nu au fost respectată legea prin care, cadrelor didactice din Tîrgu Neamţ, le sunt 
atribuite aceste sume de la Bugetul local. 

 
Dl. Primar răspunde: 
 

- toate datoriile, legate de plata pentru navetă, către profesori vor fi onorate; 
- consideră că astfel disensiunile pe această problemă vor fi rezolvate; 
- sublinează faptul că dezbaterea publică respectă procedurile din Legea 52/2003. 

 
D-na Director prof. Anişoara Ioaniche, de la Liceul economic „Vasile Conta”: 
 

- există o investiţie care trebuie finalizată ce cuprinde repararea acoperişului la acest 
edificiu; 

 
Dl. Director  prof. Apetrei Gheorghe, de la Colegiul Tehnic „Ion Creangă”: 
 

- spune că există o cheltuială care n-a fost luată în considerare la alcătuirea 
Bugetului şi anume – verificarea anuală, din punct de vedere medical, pe care 
fiecare profesor trebuie să o facă; 

- consideră că aceste cheltuieli pe transport, pentru profesori, trebuie să cuprindă şi 
transportul pe calea ferată. 

 
Dl. prof. Cojocaru  Vasile, de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, remarcă: 
 

- tichetele cadou nu vor fi date în acest an, ele nefiind cuprinse în nici un cap. din 
Bugetul pe anul 2009. 

 
Dl. Viceprimar Iftimie Petrariu, consideră: 
 
- a participat la realizarea Bugetului local şi că valoarea Bugetului local pentru acest an 
este mai mică decît valoarea Bugetului local din anul trecut, este un buget la limita 
subzistenţei, ceea ce nu va mai asigura oraşului o dezvoltare în ritmul dorit. 
 
D-na Elena Cucu, preşedintele C.I.T.O, în încheierea dezbaterii publice face câteva 
aprecieri cu privire la tema dezbaterii şi la discuţiile care au avut loc: 
 
- consideră realizarea  Bugetul local destul de bună, luând în considerare lipsa fondurilor şi 
a situaţiei generale în care ne aflăm; 
- ştie cât este de solicitant să lucrezi, la constituirea unui Buget, atunci când fondurile sunt 
foarte puţine, avînd experienţa necesară în acest domeniu; 
- remarcă faptul că din domeniul învăţământului, din oraşul Tîrgu Neamţ, nu prea au fost 
proiecte depuse pentru fondurile structurale şi consideră că, din aceste fonduri, profesorii 
ar putea să-şi suplimenteze o parte din venituri. 
 
Intocmit,  
Insp. Maria-Liliana Craciun 
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