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DEZBATERII PUBLICE DIN 13 MAI 2019 

La Proiectul de Hotãrãre privind" Aprobarea Bugetului initial centralizat de 
venituri si cheltuieli si a Programului de investiii publice pe grupe de 
investitii si surse de finantare al U.A.T. Municipiul Tecuci, PC anul 2019." 

In baza prevederilor Legii rir.5212003 privind transprenta decizionalä In administratia publica, 
U.A.T. Municipiul Tecuci a organizat Luni, 13.05.2019, ora 15.00 la Sediul Primäriei Municipiului Tecuci, 
in Sala deedinte, dezbaterea publica a proiectului de hotärâre privind: "Aprobarea Bugetului initial 
centralizat de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse 
de finantare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2019." 

Proiectul de hotarâre a fost publicat pentru consultare pe site —ul oficial al institutiei la adresa 
www.primariatecuci.ro , In data de 19.04.2019. 

Initiatorul Proiectului de hotArâre - Primarul Muthcipiului Tecuci. 
La proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pânä la data de 10.05.2019, s-au Inregistrat 

trei recomandiri scrise, Inregistrate la Primria Municipiului Tecuci. 
In vederea participarii la dezbaterea publica s-au trimis 75 de invitatii scrise persoanelor juridice, 

persoanelor fizice, domnilor consilieri locali etc. 
La dezbaterea publica participä initiatorul proiectului de hotärâre §i un nurnär de aproximativ 30 

persoane. 
edinta este deschisà de cAtre initiatorul proiectului de hotärâre care prezintA cele trei recomandäri 

scrise, Inregistrate la Prim -aria Municipiului Tecuci, astfel: 

1.Adresa nr. 28711/09.05.2019, Inregistratä la U.A.T. Tecuci, de cätre Partidul Micarea 
Populara, Organizaia Municipiului Tecuci. 

Domnul Primar dä citire recomandärilor scrise ale domnilor consilieri Lovin 0. si Mârza V: 
diminuarea cu 10% a sumei preväzute la Cap.67.02 - CulturA, recreere si religie, adicä suma de 5.881,06 mu 
lei propusä, se diminueazä cu suma de 588 mii lei, care se transfer la Cap.66.02 - Sänätate , rämânând: 
5293,06 lei pentru Cap.67.02 Culturä, recreere si religie. 

Diminuarea cu 10% a sumei prevàzute la Cap.74.02 - Protectia mediului, adica suma de 3.607,8 1 
mii lei propusa, se diminueaza cu 361 mii lei. Suma se transfer la Cap.66.02 - Sanatate, ramânând 3.246,8 1 
lei pentru Cap.74.02 - Protectia mediului. 

In urma acestor transferuri bugetul de la Cap.66.02 Sanatate, se suplimenteaza cu suma de 949 mu 
lei si per total capitolul Sanatate, bugetul propus devine 3.408 mii lei. 

De asemenea, In adresa sus mentionata  domnii consilieri mai specifica faptul ca flu s-au respectat 
termenele legale de depunere a amendamentelor/recomandarilor scrise, cat si termenul legal pentru 
dezbaterea publica a proiectului de hotärâre. 



Sef Serviciul buget-contabilitate doamna Cristea Mariana are urmätorul punct de vedere: 
"Urmare a recomandArilor primite de la Partidul Micarea Populara- Organizaia Tecuci privind 

aprobarea Proiectului de Hotärâre - aprobarea Bugetului initial centralizat de venituri si cheltuieli i a 
Prograinului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare a! U.A.T. Municipiul Tecuci, pe 
anul 2019, Inregistratä la Municipiul Tecuci sub nr.28711/09.05.2019 và aducem la cunotinta urmätoarele: 

La pct.nr.1.1 ,, pentru cheltuielile bugetului de functionare,"Se propune diininuarea cu 10% 
a suniei preväzutã la cap.67,02,,Culturà, recreere si religie" adieà din suma de 5.881,06 mii lei se scade 
588 mii lei. 

In Raportul de specialitate nr.25513/18.04.2019, Sectiunea functionare, Cheltuielile bugetului de 
functionare la pct.6 este prezentatã componenta fmantärii capitolului, si anume: 

,,Cap. 67.02 - Cultura, recreere si religie...................................................................... 5.881,06 mii lei 
Suma de 1.533,30 mii lei reprezinta transfer catre Muzeu si Casa de cultura pentru a se asigura cheltuielile 
de functionare, cu salariile si pentru a-Si realiza programele culturale. Suma de 1.347,76 mii lei este alocata 
pentru programele ëulturale realizate de Biblioteca si Municipiul Tecuci, jar suma de 3.000,00 mii lei este 
alocata pentru intretinerea parcurilor Si zonelor verzi.,, 

Pentru o prezentare mai detaliatä, suma de 5.88 1,06 mii lei este repartizatA astfel: 

Unitate subordonatà 
CAP.67.02 

Total Cheltuieli 
cu 

salariile  

Cheltuieli 
materiale 

Alte 
cheltuieli 

Biblioteca 848,50 731,40 117,10 - 
Muzeu (19,20 mii lei din venituri proprii) 695,30 599,50 115,00 - 
Casa de Culturä (60 mii lei din venituri proprii) 838,00 564,00 334,00 - 
Servicii recreative P sportive- sport 34,70 - 4,70 30,00 
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, 
baze sportive i de agrement  

3.000,00 - 3.000,00 - 

Servicii religioase 10,00 - - 10,00 
Alte servicii In domeniul culturii, recreerii si 
religiei  

454,56 - 300,00 154,56 

TOTAL 5.881,06 731,40 3.421,80 194,56 

Din analiza datelor din tabelul de mai sus, putem constata cä reducerea de 10% propusä de Partidul 
Micarea Popularä- Organizaia Tecuci ar putea fi operatã doar la subcap.,, Intretinere gradini publice, 
parcuri, zone verzi, baze sportive si de agreement,, unde sunt credite bugetare In suma de 3.000 mii lei, dar 
nici aici deoarece prin referatele 8306/12.02.2019 si 1232/09.01.2019 anexa la fundamentarea bugetului 
initial 2019, solicitärile de credite pentru acest subcap.au  fost de 4.900 +160 mii lei, In total 5.060 mii lei din 
care sunt bugetai 3.000 mii lei, efectuIndu-se dej a o reducere de 40%, adicä credite pentru trimestrul I si II 
2019. Diferenta de credite (40%) va fi alocatä la rectificarea bugetara din semestrul 11 2019. 

La pct.nr.1.2 ,, pentru cheltuielile bugetului de functionare,,Se  propune diminuarea cu 10% a 
sumei prevàzuta la cap.74.02,,Protectia mediului,, adicä din suma de 3.607,81 mii lei se scade 361 mu 
lei. 

In Raportul de specialitate nr.255 13/18.04.2019, Sectiunea functionare, Cheltuielile bugetului de 
functionare la pct.9 este prezentatä componenta finantärii capitolului, si anume: 

,,Cap. 74.02 - Protectia mediului ................................................................................. 3.607,81 mu lei, 
suma de este alocata pentru cheltuieli cu salubrizarea orasului si colectarea si transportul deseurilor 
menajere, serviciul de ecarisaj, cotizatii asociatii si fundatii." 

Unitate subordonatfi 
CAP.74.02 

Total Cheltuieli 
 materiale 

Alte 
cheltuueli 

Salubritate 2.644,00 2.644,00 - 
Colectarea, tratarea si distrugerea deeurilor 193,81 193,81 - 
Alte servicii in domeniul protectiei  mediului 770,00 770,00 - 

TOTAL 3.607,81 3.607,81 - 



Reducerea de 10% propusã de Partidul Micarea Populara- Organizaia Tecuci ar putea fi operata 
doar la subcap.,, Salubritate,, unde stint credite bugetare In sumä de 2.644 mii lei, dar nici aici deoarece prin 
referatul 8306/12.02.2019 anexa la furidamentarea bugetului initial 2019, solicitarea de credite pentru acest 
subcap.au  fost de 3.600 mii lei din care sunt bugetai 2.644 mii lei, efectuIndu-se deja o reducere de 27%, 
adicà credite pentru trimestrul I si 11 2019. Diferenta de credite(27%) va fi alocatä la rectificarea bugetarA 
din semestrul 11 2019. 

Recomandarea propusä de Partidul Micarea Popularã - Organizaia Tecuci ar putea fi posibila doar 
la rectificarea bugetara din semestrul II 2019 prin transferul de credite cAtre capitolul 66.02,,Snätate" In 
functie de disponibil. 

De asemenea, urmare a adresei nr. 4304/03.05.2019 emisä de Spitalul Municipal ,,Anton Cincu 
Tecuci,, si având In vedere prevederile art. 198 din Legea nr. 95/2006 privind reforma In domeniul sänatatii 
95/2006, cu modificärile si complethrile ulterioare, Municipiul Tecuci participä prin alocare de fonduri de la 
bugetul local In anul 2019 cu suma de 196,90 mii lei pentru dotarea cu aparaturä medicalä pentru spital." 

Punctul de vedere privind Legea nr.52/2003 - Art.7. alin 13 din Legea nr.52/2003 cu modificärile si 
completarile ulterioare prevede:"In cazul reglementärii unei situatii care, din cauza cirCumstantelor sale 
excepionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitärii unei grave atingeri aduse interesului 
public, proietele de acte normative se supun adoptãrii In procedura de urgenä preväzutä de reglementhrile 
In vigoare..." Art.10 din aceiai act normativ prevede:"Adoptarea deciziilor administrative tine de 
competenta exciusivà a autoritatilor publice. Punctele de vedere exprimate in cadrul sedintelor publice de 
persoanele mentionate  la art.9 au valoare de recomandare", In speta  de  fata  s-au respectat, atât termenul 
legal de depunere a amendamentelor/recomandärilor scrise, cat si termenul legal pentru dezbaterea publica a 
proiectului de hotãrâre. 

2. Adresa nr. 27770/ 06.05.20 19 - Amendament formulat de catre Serviciul Buget contabilitate: 
"In raportul de specialitate nr. 25513/18.04.2019, la sectiunea  dezvoitare, se corecteaza creditele bugetare in 
suma de 435,93 mii lei pentru anul 2019 si 100 mii lei in anul 2020, de la capitolul 74.02.06 "Canalizarea si 
tratarea apelor reziduale", la capitolul 74.02.05.01 "Salubritate" pentru obiectivul de investitii "Canalizare 
menajerà si pluviala str.Decebal, str.Rodnei si str.Dragos Vodä (PT+DE+ executie),  modificarea Intre cele 
douà capitole bugetare se solicita ca urmare a faptului cä lucrarea este Inceputä In anul 2018, piatiie find 
efectuate din cap.74.02.05.01. 

3. Adresa nr. 27812/07.05.2019 —Amendament formulat de care Serviciul Investitii: 
"in raportul de specialitate nr.25513/18.04.2019, la sectiunea  "Dezvoltare", se corecteazä pozitiile din 
Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, conform cu Anexa nr. 1 la 
prezenta, modificãrile propuse neafectând valorile din bugetul local. 

Donmul Ionasc V - solicitä acoperirea gropilor din zona inter blocuri AG —un. 
Domnul Primar - "Zona AG-urilor apare ca obiectiv de inveStitii pentru anul 2019-2020, vom 

avea un proiect de hothrãre In acest sens, pentru aprobarea indicatorilor-economici reamenaj are zona 
interblocuri AG-un." 

Domnul Oanca S - Doreste sa stie suma fond salarii - fond investitii. 
Doninul Primar - "Aprox.56-57% cheltuieli functionare si diferena aprox.43% cheltuieli 

dezvoltare/investitii." 
Domnul Diaconu V - "Am väzut ca si In alti ani, foarte multe DALI-uri prinse In buget, foarte 

multe din aceste DALI-uri nerealizându-se, as dori sä amintesc doua din apropierea zonei In care locuiesc, 
reabilitarea aleii de acces la Stadion si Grdinita nr. 1, am mai pus in discutie aceasta probiema, poate se 
realizeaza acest DALI destul de repede, si la prima rectificare sa prindem si executia acelei Strazi, stiti ce 
mizerie este acolo si in ce conditii se face accesul la Gradinita n.1 ... si am vazut un DALI si pentru 
modernizare Stadionul Municipal. Acest DALI privind Stadionul Municipal find prins in buget de cei putin 
cinci ori in ultimii zece ani." 

Domnul Primar - La acest moment Tecuciul are nevoie in principal de investitii, in ceea cc 
privete straziie si sanatatea, acest lucru find principalui obiectiv al nostru. 



Domnul Diaconu V. - La cap.Transporturi, suma find alocata pentru Intretinerea strAzilor din 
Municipiul Tecuci si a parcurilor, avem 1.824,00 mii lei si la sänatate 2.459,00 mii lei, comparând cu 
ordinea publica unde suma alocata este de 2.499,00 mii lei, de la acest Capitol se asigura prin transfer toate 
cheltuiehle pentru Politia Locala, vedem ca pentru noi, ca si buget, este mai importanta Politia Locala decât 
Intretinerea sträzilor. 

De asemenea, mare parte din buget se duce pe asiguräri si asistenä socialä - 10.803,50 mii lei. 
Sectiunea de dezvoltare are un deficit, se acopera acest deficit? 
Doamna Tapoi N.- Da, se acopera acest deficit. 
Donmul Primar - Incepând cu anul 2019 DAS este 100% finantata de la bugetul local, Guvemul 

alocârid bath pentru Asistenta Sociala. 
Având In vedere cä flu mai sunt alte puncte de vedere, dezbaterea publicä de astäzi privind 

"Aprobarea Bugetului initial centralizat de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii publice pe grupe 
de investitii  i surse de finantare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2019 ", se considerA Incheiatä. 
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