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SERVICIUL COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Nr. 4893 din 03.04.2019

MINUTĂ
Dezbatere publică - 02.04.2019, ora 16:00
În temeiul art.6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, Primăria oraşului Târgu-Neamţ supune dezbaterii publice
următorul proiect:
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Bugetului local de venituri şi
cheltuieli al oraşului Târgu-Neamţ şi Lista de investiţii pentru anul 2019
Primăria oraşului Târgu-Neamţ a iniţiat procedura de consultare publică cu
privire la
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Bugetului local de venituri şi
cheltuieli al oraşului Târgu-Neamţ şi Lista de investiţii pentru anul 2019
În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică.
Etapa consultării publice a avut loc în perioada 18.03.2019-29.03.2019
Proiectul de hotărâre a putut fi studiat la sediul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ
– Biroul 5, precum şi la adresa de internet www.primariatarguneamt.ro, rubrica
DEZBATERI PUBLICE - Proiecte supuse dezbaterii publice.
Anunţul referitor la elaborarea PH a fost adus la cunoştinţa publicului în data
de 18.03.2019, prin următoarele mijloace de informare :
-

Postare pe pagina de internet a Primăriei oraşului Târgu-Neamţ la Secţiunea
Dezbateri Publice şi pe pagina de Facebook a instituţiei

-

Afişare la sediul instituţiei

-

Transmitere către mass-media locală

Invitaţia pentru Dezbaterea publică a fost :
-

Afişată la sediul instituţiei in data de 28.03.2019
Postată pe pagina de internet a Primăriei oraşului Târgu-Neamţ la Secţiunea
Dezbateri Publice şi pe pagina de Facebook a instituţiei

-

Transmisă către mass-media locală

-

Transmisă către membrii Consiliului Local în cadrul şedinţei din 28.03.2019

-

Au fost distribuite prin intermediul asociaţiilor de proprietari 120 de invitaţii
pentru cetăţenii ce locuiesc la blocuri şi 80 de invitaţii pentru cei care locuiesc
la case (distribuite de lucrătorii din cadrul Poliţiei Locale).

Documentaţia proiectului de hotărâre a fost solicitată spre a fi consultată de
de către o persoană (consilierul local Gică Onu) şi s-a primit o propunere de
modificare a proiectului de hotărâre din partea CJ APASERV SA.
La dezbatere au fost prezente 28 de persoane, dintre care: Primarul oraşului,
dl. Vasilică Harpa, Viceprimarul oraşului, dl. Vasile Apopei, Secretarul oraşului, dna.
Sabin Isabela, Administratorul Public al oraşului, dna. Geanina Fedeleş, Directorul
DAS, dl. Emanuel Buduroi, Directorul CTIC „Ion Creangă”, dl. Gheorghe Apetrei, 3
reprezentanţi ai mass-mediei locale – Ursache Elena-Manuela - Jurnal Neamţ,
Andreea
Trasnea
www.ziartarguneamt.ro,
Sturzu
Ciprian
Traian
www.mesagerulneamt.ro , 7 consilieri locali – Vartic Gheorghe, Onu Gică, Viţelaru
Ilie, Ciorsac Elena, Luculescu Vasile, Bistriceanu Ciprian, Ion Rucsăndescu, 6
angajaţi în cadrul Primăriei Târgu-Neamţ - Trofin Gheorghe, Curcă Gabriel, Tofan
Florin, Iosub Ecaterina, Cucoş Marius, Ionela Gavriloae, 4 cetăţeni ai oraşului, un
reprezentant al unui ONG şi un reprezentant EUROSAL TRADE SRL.
Dl. Primar deschide şedinţa publică spunând că bugetul supus dezbaterii
publice este un buget estimat, cuprinzând toate solicitările venite de la cetăţenii
oraşului, de la reprezentanţii şcolilor din oraş, de la creşă, de la grădiniţă, de la spital
şi tot ce intră în administrarea oraşului Târgu-Neamţ( începând de la drumuri şi până
la instituţiile din subordinea primăriei).
Dl. primar spune că şi-ar fi dorit să fie prezenţi mai mulţi cetăţeni ai oraşului la
această dezbatere publică.De asemenea, trebuie grăbită aprobarea bugetului, astfel
se va organiza o şedinţă extraordinară de Consiliu Local, joi, 4.04.2019. Dl. primar
precizează faptul că bugetul oraşului Târgu-Neamţ este constituit din taxele şi
impozitele locale achitate de cetăţenii oraşului şi raportat la necesităţile cetăţenilor şi
ale oraşului este insuficient şi ajunge doar pentru întreţinerea spitalului, şcolilor,
funcţionarea aparatului de specialitate şi asigurarea părţii sociale.Se prognozează un
buget de aproximativ 8.6 milioane RON pentru anul 2019, mai mare decât în
2018(7.47 milioane RON).Bugetul total ce cuprinde cotele defalcate de la Guvernul
României, plus sumele primite de la CJ Neamţ, sumele pentru învăţământ şi din alte
surse, va fi de aproximativ 20 milioane RON, cu 2 milioane în plus faţă de 2018.Dl.
primar menţionează faptul că în momentul de faţă sunt finanţate prin PNDL şi PNDL
2 investiţii în valoare de 12 milioane RON care trebuie terminate în 2019. În anul

2019 se vor căuta noi finanţări pentru spital(aparatură şi infrastructură), şcoli şi
infrastructura oraşului (drumuri,poduri,canalizare,apă potabilă).
Dl. primar precizează faptul că în acest buget este inclusă şi D.A.S TârguNeamţ ce administrează Creşa nr. 1, Centrul pentru primiri în regim de urgenţă
„Sfânta Teodora”, persoanele cu dizabilităţi şi cu probleme sociale. Pentru anul 2018
bugetul DAS a fost compus în procent de 80% din sume repartizate de la bugetul de
stat şi 20% din bugetul local, iar în anul 2019 bugetul DAS este compus în procent
de 100% din sume primite de la Guvern.
Tot din bugetul local trebuie asigurate sumele pentru funcţionarea Casei
Culturii „Ion Creangă” şi pentru organizarea evenimentelor culturale şi artistice.
Dl. primar dă citire sumelor repartizate din bugetul local fiecărei instituţii,
începând cu Casa Culturii „Ion Creangă” şi D.A.S. Târgu-Neamţ.
În ceea ce priveşte creşa oraşului, dl. primar spune că D.A.S. Târgu-Neamţ nu
face faţă solicitărilor venite, iar pe viitor prioritate vor avea cei care au domiciliu pe
raza oraşului.
Dl. primar continuă cu prezentarea bugetului pe secţiunea de funcţionare a
primăriei oraşului.
Dl. primar menţionează faptul că în proiectul de buget sunt cuprinse toate
sumele solicitate de către instituţii şi departamente, bugetul final fiind aprobat după
ce vor fi primite sumele defalcate.
În ceea ce priveşte suma alocată întreţinerii spaţiilor verzi, ar trebui alocaţi mai
mulţi bani raportat la necesităţi.
Dl. primar explică situaţia curăţeniei în oraşul Târgu-Neamţ şi afimă că
cetăţenii oraşului ar trebui să fie mai implicaţi în ceea ce priveşte colectarea selectivă
a deşeurilor, aruncarea gunoaielor în coşurile de gunoi. Se caută soluţii pentru
depozitarea controlată a deşeurilor rezultate din construcţii, materialului lemnos şi a
altor categorii de deşeuri voluminoase.
Dl. primar explică motivele pentru care încă nu au început lucrările în oraş şi
anume lipsa bugetului şi vremea nefavorabilă. Dl. primar spune că lucrările vor
începe în cel mai scurt timp, dar pentru a putea veni cu reparaţii asfaltice,
constructorul trebuie sa finalizeze lucrările de schimbare a instalaţiei de apă.
Dl. primar spune că pe parcursul anului vor fi făcute rectificări de buget sau se
vor adăuga spumele alocate prin PNDL sau celelalte programe finanţate de guvern
sau prin fonduri europene.
Dl. primar prezintă proiectele ce au fost incluse în lista de investiţii.
În ceea ce priveşte proiectul „Reabilitare şi modernizare 3 corpuri de clădire la
C.T.I.C.”, dl director C.T.I.C. intervine şi spune că pentru obţinerea autorizaţiei ISU
este necesar ca proiectul să fie revizuit. Dl. director expune o problemă care se
întâlneşte la Colegiul Tehnic şi anume, noroiul prezent în curtea interioară(de la
terenul de sport) şi intrarea în şcoală.
Dl. primar spune că se încearcă găsirea de soluţii prin fonduri europene pentru
ca această problemă să fie rezolvată (se doreşte amenajarea a două baze sportive).
Un cetăţean propune achiziţionarea unui aparat de ecografie la inimă în
policlinică.
Dl. primar spune că sunt două aparate pentru ecografie la inimă la Spitalul
Orăşenesc şi că se va avea în vederea achiziţionarea unui aparat şi în Policlinică.
Un cetăţean spune că este lipsă de personal medical la spital (infirmiere,
asistente).
Dl. primar va discuta cu dl. director al Spitalului Orăşenesc pentru a fi scoase
la concurs posturi de infirmiere.

Dl. primar continuă cu lista obiectivelor de investiţii ce vor fi realizate în 2019
sau pentru care s-a obţinut sau încă se caută finanţare.
Dl. primar spune ca 2.600.000 din creditul contractat va fi folosit pentru
amenajarea ştrandului din Parcul Cetate şi a Parcului Cetate.
Un cetăţean sesizează faptul că Secţia Chirurgie a Spitalului Orăşenesc Sf.
Dimitrie nu a fost încălzită pe perioada cât a stat dânsul în spital, temperatura
nedepăşind 19 grade C. Acelaşi domn sesizează faptul că sunt persoane ce
degradează mobilierul stradal.
Dl. primar spune că vor fi montate mai multe camere video în oraş în scopul
de a-i prinde pe cei ce vandalizează mobilierul stradal.
Dl. viceprimar spune că nu doar cetăţenii de etnie rromă provoacă distrugerea
mobilierului stradal.
Dl. primar spune că se doreşte amenajarea unei zone pentru picnic în zona
Condreni.
Dl. viceprimar răspunde întrebării domnului consilier local Gică Onu şi explică
cu exactitate unde va fi zona amenajată pentru picnic.
Cetăţenii prezenţi în sală doresc repararea străzii Aleea Gloriei deoarece se
află într-o stare foarte proastă.
Dl. primar explică ca există un proiect pentru Aleea Gloriei ce cuprinde
decaparea actualului strat de asfalt, turnarea unui nou strat de asfalt, amenajarea
iluminatului public, a scurgerii pluviale.
Dl primar explică faptul că momentan nu se poate interveni pentru marcarea
străzilor Ştefan cel Mare şi Mihai Eminescu, precum şi a trecerilor de pietoni datorită
temperaturilor scăzute.
Un domn cetăţean întreabă de ce se plătesc procedurile de la Secţia
Reumatologie.
Dl. viceprimar explică faptul că în cazul în care o persoană se prezintă cu
trimitere de la medicul de familie la Spital nu se achita contravaloarea procedurilor,
dar daca persoana nu are trimitere de la medicul de familie atunci se plătesc.
Un alt cetăţean reclamă starea avansată de degradare a acoperişurilor de pe
str. Ştefan cel Mare. Se propune preluarea cimitirului oraşului de către primărie. De
asemenea, se propune montarea unei cruci iluminate la Monumentul Vânătorilor de
Munte.
Dl. viceprimar spune că este în discuţie un proiect de amenajare a zonei din
jurul Vânătorilor de Munte.
Dl. primar încheie dezbaterea publică.
Întocmit,
Insp. asistent Cucoş Marius

