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MINUTA  
Dezbatere publică  - 27.03.2017  , ora 16,00 
 
 
 În temeiul articolului 7 din Legea 52/2003 privind transpareţa decizională în administraţia 
publică, primăria oraşului Tîrgului neamţ supune dezbaterii publice următorul proiect: 
 
 

 Proiectul Bugetului local de venituri și cheltuieli al oraşului Tîrgu Neamţ şi Lista de 
investiţii pentru anul 2017 
 
Întâlnirea publică a avut loc în sala de şedinţe a Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ, din str. 
Ştefan cel Mare, nr.62 în data de 27.03.2017, ora 16,00. 
 
 Etapa consultării publice a avut loc în perioada 1.03.2017-15.03.2017, respectându-se 
termenele prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003. 
 
 PH a fost adus la cunoştinta publicului în data de 1 martie 2017 prin următoarele mijloace 
de informare: 
 

- Postare pe site-ul instituţiei 
- Afişare la sediul instituţiei 
- Transmitere către mass-media locală 

 
 Invitaţia pentru Dezbaterea publică a fost transmisă în data de 21.03.2017 : 
 

- Mass-media locală 
- Postare pe site-ul instituţiei 
- Afişare la sediul instituţiei 
- S-au distribuit  200 fluturaşi  în oraş şi s-au afişat la avizierele scărilor de bloc. 

 
 La prezentul proiect de hotărâre nu s-au făcut propuneri. 
 

La dezbatere au fost prezente 40 de persoane, dintre care: 
- Dl.primar Harpa Vasilică 
- Dl.viceprimar Vasile Apopei 
- 10 consilieri locali 
- 2 reprezentanţi mass media 
- 13 angajaţi ai primăriei şi ai societăţilor din subordine 
- 5 reprezentanţi ai ONG-urilor 
- 8 cetăţeni ai oraşului 

 
  
  La începutul întâlnirii dl. primar prezintă tematica dezbaterii. 
 Dl. primar informează persoanele prezente în sală că la pentru conceperea acestui proiect 
de buget şi a listei de investiţii s-au solicitat puncte de vedere de la fiecare departament din 
aparatul propriu al primarului şi de la direcţiile,societăţile şi instituţiile din subordine.De asemenea,  
s-a ţinut cont de viitoarele proiecte pe axa de finanţare 2014-2020 ce urmeză a fi depuse, de 
proiectele europene şi de solicitările primite de la cetăţenii oraşului în legătură cu asfaltarea 
străzilor, anveloparea blocurilor, repararea acoperişurilor. În comparaţie cu anul 2016, valoarea 
bugetului pe anul 2017 este mai ridicată, dar şi cheltuiele sunt mai mari, datorită creşterilor 
salariale ce trebuie suportate din bugetul local şi datorită datoriilor din anii precedenţi.Pentru 
atingerea obiectivelor pentru anul 2017 ar fi nevoie de aproximativ 220.000.000 lei, iar acest lucru 
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este realizabil doar în măsura în care toate cele 30 de proiecte depuse la MDRAPFE vor primi 
finanţare. Din acest buget va fi asigurată buna funcţionare a instituţiei, a spitalului orăşenesc, a 
şcolilor din oraş, vor fi asigurate cofinanţările pentru proiectele aflate în derulare.În ceea ce 
priveşte investiţiile, acestea se vor concentra pe proiectele depuse la MDRAPFE. 
  
 Dna. Dir.exec.adj. Carmen Tanasă explică construcţia şi fundamentarea bugetului 
prezentând structura bugetului pe capitole. 
 
 Dna. Consilier local Vrânceanu  aminteşte că apartamentul Poliţiei Locale a fost prins şi în 
bugetul de anul trecut pentru recompartimentare şi renovare. 
 
 Dna. Carmen Tanasă explică că în anul 2016 nu s-a prezentat niciun constructor la licitaţia 
pentru renovarea acelui apartament. 
  
 Dna Consilier local Vrânceanu cere lămuriri în legătură cu construcţia unui nou pavilion în 
curtea spitalului. 
 
 Dl primar spune că nu există momentan fonduri pentru construcţia unui nou spital. 
 Dl primar explică faptul că majoritatea investiţiilor aflate în plan au ca sursă de finanţare 
fondurile guvernamentale, din bugetul local putându-se asigura doar proiectele sau cofinanţările. 
 Dl. Consilier local Dron întreabă de ce nu a fost prins în proiectul de buget suma pentru 
achiziţionarea acţiunilor de la SIF Transilvania pentru staţiunea Oglinzi. 
 
 Dna Carmen Tanasă spune că în momentul în care a fost întocmit acest buget nu exista o 
ofertă pentru acele acţiuni, dar ca în bugetul final va fi prinsă suma necesară. 
 
 Dl consilier Vasile Dron propune clarificarea situaţiei nomenclatorului stradal, deoarece în 
ultimii ani s-a construit foarte mult şi numele străzilor nu mai corespund.Legea prevede că în cazul 
în care nomenclatorul stradal este schimbat în totalitate, autoritatea locală are obligaţia de a 
schimba cărţile de identitate ale cetăţenilor, dar dacă se modifică în fiecare an sub 25% din 
nomenclator nu mai există această obligaţie. 
 
 Dl Primar spune că există în plan si acest lucru. 
 
 Dl consilier Aciocarlanoae Andrei cere lămuriri în legătură cu taxa de depozitare a gunoiului 
la Girov. 
 
 Dl Primar spune că în prezent există obligaţia depozitării gunoiului în depozitul de la Girov 
şi că această sumă acoperă transportul gunoiului şi depozitarea acestuia. 
 
 Dl consilier Aciocarlanoae Andrei întreabă dacă există posiblitatea contractării unei firme de 
pază pentru a ajuta Poliţia Locală cu paza şi ordinea. 
 
 Dl Primar informează în legătură cu faptul că a fost trimisă o adresă Instituţiei Prefectului 
pentru suplimentarea numărului de agenţi de pază în cadrul Poliţiei Locale şi că momentan se 
aşteaptă un răspuns.De asemenea, legea nu permite contractarea unei firme private de pază 
deoarece există Poliţia Locală şi că în domeniul de activitate al acesteia se află şi paza şi ordinea. 
 
 Dl. consilier local Gică Onu întreabă care vor fi priorităţile în cazul în care nu se vor primi 
fonduri de la ministere pentru începerea şi continuarea proiectelor de investiţii.De asemenea, 
menţioneză că ar trebui continuate lucrările de reabilitare şi amenajare a parcărilor străzile Aleea 
Salcâmilor, Cuza Vodă. 
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 Dl Primar explică că priorităţile vor fi buna funcţionare a instituţiilor,  finalizarea proiectelor 
începute în anii anteriori, funcţionarea Spitalului Orăşenesc şi a şcolilor şi curăţenia oraşului.În 
ceea ce priveste străzile Aleea Salcâmilor şi Cuza Vodă, există prinsă o sumă de bani pentru 
amenajarea parcărilor. 
 
 Un cetăţean al oraşului este nemulţumit de faptul că pe Fdt. Crângului nu este amenajat un 
sistem de scurgere a apei pluviale pe toată lungimea străzii, ci doar parţial şi apa se scurge în 
curtea dânsei. 
 
 Dl. primar explică că în funcţie de buget vor fi continuate lucrările. 
 Un alt cetăţean întreabă după ce criterii se face reabilitarea străzilor. În calitate de cetăţean 
al Bl. M2 vorbeşte despre necesitatea amenajării spaţiului din spatele acestui bloc, la fel cum s-a 
întâmplat cu blocurile M1 şi M3. 
 
 Dl. primar exclude existenţa unor criterii pe baza cărora se face reabilitarea şi afirmă că 
toate aleile, parcările şi străzile din oraş vor fi reabilitate şi modernizate, doar ca din bugetul local 
nu este posibil acest lucru, de aceea căutându-se soluţii în fondurile guvernamentale.În ceea ce 
priveşte anveloparea blocurilor se vor depune proiecte pe fonduri europene, doar că  este necesar 
ca 75% din proprietarii fiecărui bloc să fie de acord.Momentan sunt în lucru 10 blocuri. 
 
 Dl. Consilier local Gică Onu spune că în apropierea anexelor construite de spaţiile 
comerciale aflate la parterul bl. M2 se adună foarte multă mizerie şi gunoaie. 
 
 Dna. Vieriu Rodica întreabă dacă vor fi asigurate din buget serviciile sociale oferite de 
Fundaţia Speranţa, deoarece anul trecut nu au fost asigurate fonduri. 
 
 Dl.Dir. Vlad Angheluţa- DAS - clarifică această situaţie spunând că în ultima sedinţă a 
Consiliului Local s-a votat un P.H. în urma căruia s-a constituit o comisie ce va analiza dosarele 
depuse. A fost inclusă o sumă în proiectul de buget pentru serviciile sociale oferite de Fundatia 
Speranţa, sumă ce va fi suplimentată în funcţie de cerinţele fiecărui ONG ce oferă servicii sociale. 
 
 Dl. primar completează spunând că anul trecut nu s-au alocat fonduri  pe legea 34/1998, 
dar au fost alocaţi bani pentru asistenţă socială pe Legea 350/2005. 
 
 Dna. Virginia Luca spune că în calitate de reprezentant al organizaţiei de pensionari 
“Solidaritatea Pensionarilor” a depus un proiect pe Legea 350/2005 şi speră că comisia ce va 
analiza proiectele să fie imparţială. 
 
 Un cetăţean al oraşului este revoltat de faptul că asfaltările străzilor din oraş se fac de 
mântuială, într-un mod neprofesionist, dând exemplu lucrările de pe str. Aleea Târgului. Întreabă 
când va fi amenajat iluminatul străzii şi dacă mai fi amenajate parcări.Reclamă faptul că  s-au 
înmulţit câinii de pe străzile oraşului şi că proprietarii de animale nu strâng în urma patrupedelor. 
 
 Dl. primar spune că cei care s-au ocupat de execuţia lucrărilor pe str. Aleea Târgului vor 
răspunde pentru calitatea lucrărilor.Lucrările nu sunt finalizate, după stabilirea bugetului vor fi 
amenajate toate parcările din oraş.În ceea ce priveşte câinii, problema constă în faptul că se aduc 
câini din exterior şi nu se  reuşeşte să se identifice persoanele care descarcă câini în oraş. 
 
 Dna Virginia Luca reclamă lucrările defectuoase de pe strada Cuza Vodă ce a fost 
reabilitată anul trecut. 
 
 Dl Primar explică ca prioritatea autorităţii locale este efectuarea lucrărilor în totalitate şi nu 
doar reparare, doar ca bugetul este redus. 
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 Dna Consilier local Vrînceanu Maria reclamă faptul că bugetul autorităţii locale pe secţiunea 
de funcţionare creşte de la an la an, datorită angajărilor numeroase, în timp ce bugetul pe 
secţiunea de dezvoltare este în scădere. De asemenea reclamă faptul că angajatorii privaţi îşi 
închid porţile.Propune o evaluare a personalului instituţiei publice.Afirmă că numărul angajaţilor a 
crescut în ultimii ani. 
 Dl Viceprimar explică faptul că mărirea bugetului pe secţiunea de funcţionare se datorează 
creşterilor salariale survenite în urma unor legi. De asemenea, personalul primăriei va fi evaluat 
ulterior. Statistic vorbind, numărul angajaţilor nu a crescut în ultimii ani. 
 Nemaifiind întrebări din partea cetățenilor prezenți în sală, dezbaterea s-a încheiat. 
 
 
 
 
            Întocmit, 
                 Cucoş Marius 
        
   


