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COMPARTIMENT JURIDIC SI CONTENCIOS

UNIT ATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
A MUNICIPIULUI MOINE~TI
Nr. 7151/22.03.2013
PROCES-VERBAL
DE DEZBATERE PUBLICA

incheiat astazi 22.03.2013
Cu ocazia desfa~urarii dezbaterii publice a proiectului de hotarare privind BUGETUL
LOCAL, VENITURI SI CHELTUELI PE ANUL 2013
Dezbaterea publica a fost anuntata prin anuntul nr. 5733/07.03.2013, pentru orele 13.00, ~i
care are drept scop dezbaterea publica a Proiectului de Hotarare privind Proiectul de Buget Local,
Venituri si Cheltueli pe anul 2013.
Raportului de specialitate nr.5732/07.03.2013, al Directiei Economice din cadrul Unitatii
Administrativ Teritoriale a Municipiului Moine~ti, care a fost afi~at pe afi~ierul de la sediul
institutiei ~i pe pagina de internet www.moinesti.ro TRANSPARENTA DECIZIONALA la data
de 07.03.2013 prin Procesul-VerBal nr. 5735/07.03.2013.
Dezbaterea publica a fost convocata a se desfa~ura 1n Sala de ~edinta, aflata la sediul
institutiei din Municipiul Moine~ti, str. V. Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, 1ncepand cu ora 13.00.
La ora 1nceperii dezbaterii sunt prezenti, conducerea Primariei, reprezentata prin: Primarul
municipiului Moine~ti - ing. Viorel Ilie, Viceprimarul municipiului Moinesti - Valentin Vieru,
Secretarul municipiului Moine~ti - jr. Marilena Dirlau, initiatorul proiectului de hotarare supus
dezbaterii din cadrul Directiei Economice D-nul Chirea Gheorghe - dir. Executiv, D-na Padureanu
Gabriela - sef Serviciu Buget si Contabilitate, d-nul Viorel Costea - sef. Birou Cultura, Tineret,
Activitati Publice si Mediul de Afaceri, d-na Gura Ana din cadrul Biroului Management Sanitar si
Asistenta Medicala Comunitara ~i d-nul Gherasim Petru din cadrul Compartimentului Public Intern.
In contextul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 1n administratia publica
locala, se urmare~te stimularea paiiiciparii ~i implicarii cetatenilor la luarea deciziilor pe plan local
~i crearea unor relatii de colaborare intre cetateni ~i administratia publica pentru Proiectul de
Hotarare privind Bugetul Local, venituri si cheltueli pe anul 2013.
Dezbaterea este deschisa de d-nul Primar Viorel Ilie, se supune spre dezbatere publica
Proiectul de Buget Local, venituri si cheltueli pe anul 2013, care face o introducere a tematicii prin
a prezenta principalele prevederi bugetare, lista obiectivelor ce urmeaza a fi realizate in anul 2013,
lista investitiilor din fonduri proprii si din fonduri europene, situatia realizarii bugetului local
respectiv:
"'
Anexa nr. 1 privind sectiunea functionare, anexa nr. 2 privind sectiunea dezvoltare , anexa
nr. 3 si anexa 4 privind bugetele autofinantate pe anul 2013 - sectiunea functionare, buget credite
interne pe anul 2013, programul obietivelor de investitii pe anul 2013 cu finantare de la bugetul
local, programul obietivelor de investitii pe anul 2013 cu finantare de la bugetul activitatilor
autofinantate si programul obietivelor de investitii pe anul 2013 - SCSD.

Au luat cuvantul d-nul Viceprimar al municipiului Moinesti Vieru Valentin care propune
necesitatea reabilitarii Scolii AL Sever din Vasaiesti (actualizare DALI, audit energetic, expertiza
tennica) cu o valoare de 20 mii lei.
D-na Secretar al municipiului Moinesti jr. Marilena Dirlau, pune in,discutie reabilitarea
cladirii SP AS ( expertiza tehnica, audit energetic, studiu geo, DALI), in valoare de 10 mii lei.
Ca urmare a discutiilor si intrebarilor formulate s-au desprins unele propuneri care trebuie
luate in considerare, iar la initiativa Domnulu'i Primar Viorel Ilie s-a propus majorarea valorii cu
10 mii lei la ,,Hala piata agroalimentara" si respectiv reabilitarea prin dotari independente Ansamblu monumental Tr. Tzara in valoare de 10 mii lei, la propunerea d-nului Viorel Costea.
Nemaifiind discutii pe marginea tematicii dezbaterii publice, intalnirea se incheie,
propunerile formulate fiind cuprinse in proiectul de buget local, venituri si cheltueli pe anul 2013,
proiect ce va fi supus dezbaterii comisiilor de specialitate al consiliului local, urmand ca in sedinta
plenului, Consiliul Local al municipiului Moinesti sa delibereze cu privire la aprobarea acestuia.
Drept pentru care, s-a !ncheiat prezentul proces-verbal de dezbatere publica, care se va
pe avizierul institutiei $i pe pagina de interne.t a institutiei www.moine$ti.ro.
Primar,
\ Ing. Viorel Ilie
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