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MINUTA 
DEZBATERII PUBLICE DIN 12 AUGUST 201 

La Proiectul de hotarfire privind "rectificarea bugetului centralizat 
de venituri i cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci i modificarea 

Programului de investitii publice pe grupe de investitii i surse de finantare 
al UAT Municipiul Tecuci, pe anul 2019" 

In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica, U.A.T Municipiul Tecuci a organizat luni, 12.08.2019, ora 16 00  la sediul Primariei 
Municipiului Tecuci, in Sala de sedinte, dezbaterea publica a proiectului de hotarare privind: 
rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci 
modificarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii i surse de finantare al 
UAT Municipiul Tecuci, pe anul 2019. 

Proiectul de hotArare a fost publicat pentru consultare pe site-ul oficial al institutiei la adresa 
www.primariatecuci.ro , in data de 17.07.2019 

Initiatorul Proiectului de hotafare — Primarul Municipiului Tecuci. 
La proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pand la data de 08.08.2019, s-au 

inregistrat 2 (doua) recomandari scrise. 
In vederea participarii la dezbaterea publica s-au trimis 48 de invitatii scrise persoanelor 

juridice,persoanelor fizice,asociatiilor de proprietari, etc. Motivat de faptul cä in data de 08.08.2019 
nu a fost prezent nici un reprezentant al societatii civile s-a reprogramat dezbaterea publica astazi, 
12.08.2019. 

La dezbaterea publica participa initiatorul proiectului de hotafare i un numar de aproximativ 29 
de persoane. 

Sedinta este deschisa de catre initiatorul proiectului de hotarare care prezinta proiectul de 
hotarare i cele cloud amendamente scrise, inregistrate la Primaria Municipiului Tecuci, 

Domnul Primar , Catalin C-tin Hurdubae — " din partea societatii civile nu exista nici un 
amendament, desi mi-as fi dorit ca aceste amendamente sa fie in numar cat mai mare din partea 
societkii civile, dat find faptul cä sunt impiicai principalele persoane care beneficiaza de acest 
buget i anume populatia Municipiului Tecuci". 

Dommil Primar ciA (-Afire celor douLamendamente depuse, astfel.  
1. 	Adresa nr. 44317/29.07.2019 — amendament formulat de care Biroul Fonduri 

Europene — " Avand in vedere Contractul de finantare nr. 2850/28.08.2018, cu titlul "Cresterea 
eficientei energetice a cladirilor publice, sediul Primariei Tecuci, cod SMIS 117348", la 
„Rectificarea bugetului centralizat de venituri i cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci 
modificarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii i surse de finantare al U.A.T. 
Municipiul Tecuci, pe anul 2019." este necesara mutarea sumei de 10.000 lei de la cap. bugetar 
70.02. LOCUINTE, SERVICII I DEZVOLTARE PUBLICA, C - Alte cheltuieli de investitii, c - 
cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate Si alte studii, 71 - Active nefinanciare , poz. 3, "Cresterea 
eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci (actualizare avize i acorduri 
manager energetic si verificatori project tehnic)", in suma de 150.000 lei, la cap. bug.. 51.02 
AUTORITATI PUBLICE, C - Alte cheltuieli de investitii, c - cheltuieli aferente studiilor de 
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fezabte si 1te studii, 71 - Aive nefinanciare, pentru achizitia cu titlul 'tCreterea eficiençei 
energetice a clädirilor publice, sediul Primäriei Tecuci - servicii verificare tehnicä?,  In suma de 
10.000 lei. Influentele pe bugetul local sunt astfel: 

CHELTUIELI Titlul Buget 2019 Infi +1- PROPUNERI 
DENUMIRE HCL Trim III RECTIFICARE 
CAPITOL  51/13.05.19 2019  
Cap. 	51.02 	,,Autoritäti XIII - Active 214,90 +10;00 224,90 
publice,, nefinanciare - cod 71  
Cap.70.02.50'Alte XIII- Active 3.163,45 -10,00 3.153,45 
servicii 	In 	domeniile 
locuintelor,serviciilor 	si 
dezvoltarii comunale "  
TOTAL  0,00  

2. Cel de-al doilea amendament este formulat de cAtre Serviciul Investitii prin adresa nr. 
45 116/01.08.2019 --" In raportul de specialitate nr. 42311/16.07. 2019 , la sectiunea  ,,Dezvoltare", se 
corecteazà poziiile din Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, 
conform cu Anexa-nr.1ia prezenta. Modificärile propuse nu afecteazä valorile din bugetul local." 

Domnul Primar —"as dori ca doamna Director, pentru cä este prezent flu numai Aparatul de 
specialitate, sä spunA cam ce modificäri survin In urma aprobarii de cätre Consiliul Local a acestei 
rectificäri de buget In Programul de investitii al UAT Municipiul Tecuci." 

Doanina Director, Tapoi N. —"In planul de investitii noi avem scäzut de la unele proiecte care 
erau prinse In proiectul initial. Având In vedere cä au apàrut noi investitii care sunt necesare, astfel 
din bugetul de investitii initial de la obiectivele care flu vor avea finalitate anul acesta, le-am 
prioritizat pe cele necesare a le fmaliza pânä la sfâritul lunii decembrie. Pentru sänàtate avem un 
contract prin care cei de la sAnätate o sa ne dea nite bani si bineInteles noi o sa trebuiascA sä Ii dam 
la säriätate la Spital si partea noasträ va fi de 10%, iar noi trebuie sã le prindem In proiectul nostru ca 
sa märim valoarea veniturilor pentru a avea echilibrare" 

Donmul Primar —"puteti sa ne spunei exact ca des re ce echipamente medicale este vorba?" 
Doamna Director, Tapoi N. —"un corp chirurgie artroscopica, douä lampi operatie,  masä de 

operatie(doua), aparat anestezie generalà, aparat de ventilatie mecanicä(douä), aparat de Incälzit si 
dezghetat plasma, monitor functii  vitale (cinci), defibrilator cu monitor(trei), electrocardiograma, 
aspirator chirurgical(doua), holter(douä) §i electrocanter - suma aceasta este de 1919 mii lei si 
Inseamnä suma pe care ne-o dä Ministemi Sanatatii, iar partea noasträ este de 220 mii lei. Aceste 
sume sunt cele mai mari dar mai avem o autoutilitarä, mai este vorba de DALI modemizare sträzi de 
13,7 kin" 

Domnul Primar —"UAT are in vedere un DALI pentru 13,7 km de asfalt In cartierele 
_mrgine le Municipiuhii Tecuci$_vorbim_de_2,6Jm pentru cartierul Satu N1ii,aproBpe_iJcm__ 

cartier CFR, 2,2 km in Tineretului si 600 in In Cernicari, find alte proiecte decât cele pe care le stiti 
dunmeavoastrA." 

Doamna Director, Tapoi N. —"avem 100 mii pentru containerele modulare din Bälcescu." 
Domnul Primar —"trebuie sä venim In sprijinul proiectului "Sansa  T" din cartierul Nicolae 

Bàlcescu" 
Doamna Director, Tapoi N. —"160 niii servicii de consultanta, achizitionarea sistemelor de 

cântärire si monitorizare" 
Domnul Primar —"sistemele de cântärire sunt pentru scäderea preului la salubrizare si pentru 

respectarea cadrului legal plateti cat produci." 
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oamna Director, Tapoi . —"având In vedere Ca investitia este mare se vor achiziiona In 
rate" 

Domnul Primar -" principalele modificärii ale proiectului sunt foarte dare si anume acel 
DALI, aceste sisteme de cântärire si aceastä cofinantare de 10% pentru echipamentele medicale. 
Ajungem la Spitalul "Anton Cincu" la o sumä destul de importantä de 4,4 milioane In aproape doi 
ani, bani care au fost adui in Municipiul Tecuci prin Ministerul Sänätätii." 

Domnul Manole D. -" cu privire la aparatura medicalá vine aparatura sau banii pentru 
aparaturã" 

Domnul Primar —"finantarea este fcutä In momentul in care avem liber Si se semneazã acest 
contract de finantare de cätre reprezentanii Spitalului si UAT, apoi se va trece la licitatie si 
achizitionarea se va face din banii pui In cont de Ministerul Snätätii." 

Domnul Manole D. —"cum se va face cânthrirea la poarta a gunoiului?" 
Domnu! Primar—"In momentul In care se ridicä containerul se va cântärii, pentru cä fiecare 

container al dumneavoasträ va primi un cip." 
Nemaiflind alte discutii si având in vedere cä flu mai sunt alte puncte de vedere dezbaterea 

publica, de astäzi privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al UAT Municipiul 
Tecuci si modificarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii  si surse de finantare a! 
UAT Municipiul Tecuci, pe anul 2019, se considera incheiatä. 

PRIMAR, 
Cätälin Constantin Hurdubae 

 

Secretar 
U.A.T. Municipiul Tecuci, 

Jr. \Toche 

Inlocuitor Responsabil pentru relatia 
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