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MINUTĂ 
 

 La dezbaterea publică  au participat 29  de persoane, dintre care dl. Primar, dna. 
Secretar General al orașului, 12 consilieri locali, funcţionari ai primăriei oraşului Târgu-
Neamţ,  și 3 cetățeni ai orașului cetăţeni din oraş. 

  Dl. Primar deschide dezbaterea publică a proiectului de buget local şi a listei de 
investiţii pentru anul 2021 spunând că și-ar și dorit să fie prezenți mai mulți cetățeni ai 
orașului Târgu-Neamț. De asemenea, spune că nu au fost primite propuneri referitoare 
la proiectul de buget local de la cetățenii orașului și nici nu au fost primite sumele ce vor 
fi repartizate orașului de la Guvernul României. Datorită acestui fapt, nu se poate  
discuta pe baza unui buget real, ci pe baza unui buget previzionat, mai ales pe 
domeniul învățământului. Până la ședința consiliului local ar trebui ca aceste sume să 
fie primite. Dl. primar informează persoanele prezente că se previzionează a se încasa 
mai puțin decât anul trecut și că lipsesc și sumele pentru persoane cu dizabilități. Dl. 
primar spune că, având în vedere toate solicitările primite de la Spitalul Orășenesc, de 
la școlile din oraș și de la celelalte instituții finanțate de primărie, ar fi nevoie de 
aproximativ 69 de milioane de lei pentru funcționare, acest lucru nefiind posibil, bugetul 
previzionat fiind de 30, maxim 35 milioane de lei. De asemenea, trebuie finalizate 
investiții începute, și trebuie asigurate sumele folosite anul trecut și care nu au fost 
decontate de către guvern, precum și suma de 1 milion de lei pentru asistență socială 
ce trebuie suportată din bugetul local. Dl. primar predă cuvântul doamnei contabil 
Tanasă Carmen și invită persoanele prezente, ca la încheierea prezentării bugetului, să 
facă propuneri. 

 Dna. Contabil Tanasă Carmen începe prezentarea proiectului de buget spunând 
că este un buget centralizat al nevoilor înaintate de către toate instituțiile din subordine 
și care primesc bani de la bugetul local, precum și de la departamentele din cadrul 
instituției. Cheltuielile de personal pentru aparatul propriu al primarului sunt de  
6.747.000 și cheltuielile de bunuri și servicii sunt de 1.169.000 lei. Dna.  contabil 
continuă prezentarea proiectului de buget. Menționează că sumele previzionate pentru 
anul 2021 sunt puțin majorate față de cheltuielile din anul 2020, iar în ceea ce privește 
cheltuielile de personal previzionate pe 2021, față de 2020, acestea sunt mai mari cu 



1.050.000 lei, reprezentând restanțele salariale din luna noiembrie și decembrie pentru 
asistenții personali și luna decembrie pentru aparatul propriu al primarului și al serviciilor 
din subordine. Dna contabil spune că gradul de îndatorare a crescut la 18% datorită 
creditului contractat în 2019. Pe secțiunea de dezvoltare se găsesc atât obiective 
finanțate prin PNDL, cât și obiective finanțate prin fonduri europene. Cele 8 obiective 
finanțate prin fonduri europene aflate în implementare însumează 28.961.000 lei, iar 
cofinanțarea este de 264.000 lei.  

 Dl. primar îndeamnă persoanele prezente să pună întrebări legate de proiectul 
de buget. 

 Dl. Iulian Popa întreabă daca proiectele ce prevăd construirea sensului giratoriu 
în intersecția de la Humulești și a pasajului subteran din zona pieței vor demara anul 
acesta. De asemenea, întreabă dacă va fi îmbunătățit iluminatul stradal pe străzile 
adiacente, asemeni bulevardelor principale. Dl. Popa întreabă dacă nu ar fi potrivit ca 
pensionarii care sunt angajați în cadrul instituției să facă voluntariat. 

 Dl. primar  spune că proiectul sensului giratoriu va demara anul acesta, în funcție 
de avizul primit de la D.R.D.P, iar proiectarea și cumpărarea unei suprafețe de teren din 
zonă costă în jur de 20.000 euro. În ceea ce privește pasajul subteran, va fi depus un 
proiect european pe P.O.R. sau P.N.R.R. Referitor la iluminatul stradal, au fost 
schimbate lămpile pe străzile principale, și a fost depus un proiect a se obține fonduri de 
la APM pentru a fi îmbunătățit iluminatul stradal în tot orașul, inclusiv localitățile 
componente. A fost depus un proiect pe fonduri europene, fiind evaluat la 49 de puncte, 
dar a fost făcută contestație și se așteaptă rezultatul. Legat de pensionarii din instituției, 
dl. primar spune că se așteaptă cadrul legal pentru a fi luate măsuri, dar, momentan, nu 
sunt decât două persoane care îndeplinesc criteriile de pensionare angajate. 

 Dna. consilier local,Elena Preda, întreabă dacă va fi relocată sala de sport din 
parcul Cetate. Dna. consilier întreabă despre posibilitatea includerii cazematelor într-un 
proiect. 

 Dl. Primar spune că este un proiect mai amplu ce include mutarea sălii de sport 
la altă instituție de învățământ, iar în locul sălii de sport să fie mutată zona comercială 
din zona stadionului și de pe aleea ce duce spre cetate. Vor fi construite spații ce 
comerciale ce vor fi închiriate comercianților, producătorii locali având prioritate. Dl. 
primar spune că se dorește construirea unei direcții care să cuprindă Cetatea 
Neamțului, Casa Creangă, Muzeul de Etnologie, Casa Culturii, cazematele și un sistem 
de urcare la cetate. 

 Dl. Peiu Vlad propune construirea unui perete pentru escaladare și a unei 
tiroliene pentru tineri. 



 Dl. Primar spune că există proiectul și locația, dar  punerea lui în practică va fi 
făcută în funcție de buget. 

 Dna. Elena Preda propune construirea unui centru educațional la gară. 

 Dl. Primar spune că zona gării a fost pusă la dispoziția unor investitori ce vor să 
investească. 

 Dna Consilier local Acsintoae propune prinderea unei sume în buget pentru 
reabilitarea Stațiunii Oglinzi, începând cu obținerea avizelor necesare. Spune că 
intenționează pornirea unei subscripții publice pentru strângerea de fonduri pentru 
obținerea avizelor și licențelor.. 

 Dl. Primar spune că se încearcă accesarea de fonduri europene în acest scop. 
Se va face tot ce este posibil pentru obținerea avizelor și a licențelor, problema fiind 
cumpărarea acțiunilor, deoarece este necesară o sumă mai mare de bani. Totodată, 
drumul spre Stațiunea Oglinzi va fi modernizat (asfaltare, construire piste biciclete, 
modernizare șanțuri). 

 Dl. Dron spune că este dificil să vorbești despre proiecte în contextul în care nu 
se știe exact ce sume vor fi primite. Propune finalizarea proiectelor începute înainte de 
a ne apuca de altele. 

 Dl. Primar spune că trebuie prinși sume mari de bani în buget pentru obținerea 
de avize ISU, deoarece  legislația s-a schimbat și trebuie intrat în legalitate și dă 
exemplu Casa Culturii, dar și alte instituții din oraș. 

 Dna. Elena Preda spune că este important ca instituțiile și unitățile școlare din 
oraș să fie avizate ISU, pentru ca cei care își desfășoară activitatea în ele să fie 
protejați. 

 O parte dintre consilierii locali și dl primar sugerează ca cei care solicită avizele 
să ofere și sursele de finanțare. 

 Dl primar spune că  la C.N. Ștefan cel Mare, corpul central nu este avizat ISU 
deși lucrările de modernizare au fost finalizate în urmă cu un an. 

 Dna. Elena Preda propune ca fiecare partid să propună reprezentanților lor în 
Parlament să schimbe legislația. 

 Dl. consilier local Preda Neculai spune că trebuie să avem un plan de urgență în 
cazul în care încasările din taxe și impozite nu vor fi suficiente. Dl. consilier întreabă 
dacă au fost alocați bani pentru toate cultele. 



 Dl. Primar spune că au fost prinse în buget doar solicitările primite. Asociațiile 
care vor mai dori finanțare vor trebui să depună proiecte pe Legea 350. 

 Dl. consilier Preda întreabă dacă suntem obligați să solicităm consultanță pentru 
fiecare proiect depus. 

 Dl. Primar spune că este obligatorie consultanța, dar sunt și contracte în care 
consultanța se plătește doar dacă proiectul este finanțat. Pe viitor se vor depune 
proiecte pe toate axele de finanțare eligibile pentru instituția noastră. În momentul de 
față, sumele folosite pentru centrul de vaccinare sunt decontate de Ministerul Sănătății, 
dar pentru ceea ce s-a cheltuit în anul 2020 nu s-a decontat nimic. 

 Dl. Iulian Popa propune organizarea unor spații de recreere pentru pensionari( 
șah, mese ping pong, etc) 

 Dl. Primar spune că vor fi montate în Parcul Central mese de ping pong, aparate 
de fitness.  

 Dl. Tofan spune că se are în vedere montarea a încă 9-10 camere în 4-5 locații, 
printre care și câteva camere mobile în zona Humulești și pe str. Castanilor, dar și în 
zona Gării. 

 Dl. Primar spune că împrumutul contractat pentru finalizarea proiectului cu 
ștrandul este necesar pentru a nu se pierde ceea ce s-a construit deja. Durata 
împrumutului este de 8 ani. În ceea ce privește contractele  cu operatorul de salubrizare 
ROSSAL ROMAN SRL, există discuții ca asociațiile de proprietari să preia 
responsabilitatea încasării plăților pentru  salubrizare și acestea să trimită către primărie 
o evidență a persoanelor care locuiesc efectiv, pe modelul Asociației „Brazii”. De 
asemenea, trebuie găsiți bani pentru a se asigura cofinanțarea proiectului “Construire 
80 de apartamente sociale” din zona Blebea.  

 Dl. Primar încheie dezbaterea publică. 

   

Întocmit, 

Insp. Cucoş Marius 


