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PROCES-VERBAL

Incheiat asHizi 22.02.2012, in ~edinta publica organizata prin anuntul nr.3497 din 15.02.2012,
pentru ora 13.00 ~i care are drept scop dezbaterea publica a proiectului de hotarare privind aprobarea
contractarii ~i garantarii unci finantarii rambursabile interne in valoare de 8.500.000 lei.
Proiectul de hotarare, !nsotit de expunerea de motive a Primarului Municipiului Moine~ti
nr.3488/15.02.2012 ~i raportul de specialitare a Serviciului Buget-Contabilitate nr. 3487/15.02.2012,
a fost afi~at pe afi~ierul de la sediul Autoritatilor Publice Locale ~i pe pagina de internet
\V\\rw.moincsti.ro la data de 16.02.2012.
Dezbaterea publica a fost convocata ~i desra~urata in Sala de ~edinte de la sediul Autoritatilor
Administratiei Publice Locale din municipiul Moine~i din str. V. Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau,
incepand cu ora 13.00.
La ora inceperii dezbaterii, in Sala de ~edinta sunt prezenti locuitori ai municipiului Moine~ti,
salariati ai Primariei Moine§ti, consilieri in Consiliul Local Moine~ti, presa, conducerea executiva a
localitatii, in total 31 de persoane.
Conducerea Primariei este prezenta prin: Primarul municipiului Moine~ti - ing. Viorel Ilie,
viceprimarul- Jr. Valentin Vieru, secretarul municipiului Moine~ti- Jr. Neculai Catana, ~ef. Serviciu
Buget - Contabilitate - ec. Gabriela Padureanu.
Dezbaterea publica este deschisa de d-nul Primar, ing. Viorel Ilie, care face o introducere in
tematica dezbaterii, prezinta importanta acestuia in contextul Legii nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica locala, implicarea cetatenilor in luarea deciziilor pentru
aprobarea contractarii ~i garantarii unci finantari rambursabile interne in valoare de 8.500.000 lei,
pentru realizarea proiectelor finantate din fondul externe nerambursabile.
Din pezentare rezulta ca au fost depuse, acceptate ~i semnate un numar de 6 proiecte finantate
din fonduri europene nerambursabile in valoare totala de 27.887.579 lei care au termen de finalizare
3 proiecte in anul 2012 ~i 3 proiecte !n 2013.
Pentru derularea lor in bune conditiuni este necesar sa se contracteze un imprumut intern pentru
o perioada de maxim 3 ani. Proiectele pentru care se initiaza procedura imprumutului sunt:
Modernizarea ~i amenajarea Parcului Bai in municipiul Moine~ti;
Reutilizare cladire in scopul transformarii sale !n Centru Social In municipiul Moine~ti;
Reabilitare infrastructura de strazi in municipiul Moine~ti;
Cre~terea sigurantei criminalitatii !n zona de actiune a municipiului Moine~ti prin achizitionare
de echipamente ~i amenajarea unui centru de supraveghere;
Promovarea potentialului turistic al municipiului Moine~ti;
Cre~terea eficientei organizationale a Unitatii Administrativ Teritoriala a municipiului Moine~ti
prin implementarea unui program integrat de instruire, de practica in management ~ide gestiunii
a formarii rfesurselor umane.
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La incheierea ultimului proiect, municipiul Moinetti va avea cu 76 de locuri de munca mai mult, va
avea 5.340 mp strazi reabilitate ~i o multime de alte bunuri ~i amenajari.
D-na ec.Padureanu Gabriela arata ca Legea finantelor publice locale permite contractarea
~i garantarea de imprumuturi, in conditii mai avantajoase, documentatia in intregime se depune la
Comisia de autorizare a imprumuturilor locale de la Ministerul Finantelor, suma care ne-ar fi
necesara este de 8.500.000 lei, pentru 3 ani.
D-1 Nichifor Neculai - consilier local a intrebat daca cofinantarea de 2% din sumele
necesare celor 6 proiecte sunt prevazute !n buget.
D-1 Primar lng. Viorel Ilie raspunde cain Sectiunea de Dezvoltare a Bugetului local pe anul
2012, sunt cuprinse sumele reprezentand contributia proprie de 2% ~i cheltuielile neelegibile ce vor
fi sustinute din fonduri proprii pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri exteme
nerambursabile.
D-1 Ailincai Vasile - consilier local, a intrebat daca creditarea este eficienta pentru institutiile
publice ~i in ce moneda se face creditul.
D-na ec. Padureanu Gabriela a raspuns ca imprumutul ca linie de credit, pentru rularea
fondurilor ~i plata dobanzilor numai pentru suma retrasa din cont, sunt eficiente pentru institutiile
publice, dupa avizul Comisiei de autorizare a !mprumuturilor locale, creditarea se face in lei (RON).
D-1 Primar lng. Viorel Ilie a solicitat Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
al municipiului Moine~ti, un punct de vedere scris in legatura cu acest proiect de hotarare.
D-1 Ionita Gheorghe intreaba daca este necesar punctul de vedere imediat?
D-1 Primar ing.Viorel Ilie solicita persoanelor prezente sa analizeze fiecare problema
prezentata ~i daca mai au propuneri sa le prezinte in urmatoarele 10 zile pentru a le analiza ~i a
propune Consiliului Local a fi cea mai buna varianta.
Nemaifiind discutii pe marginea tematicii dezbaterii publice, !ntalnirea se incheie,
propunerile formulate fiind cuprinse in proiectul de hotarare, proiect care va fi supus dezbaterii
comisiilor de specialitate ale consiliului local urmand ca !n ~edinta plenului, Consiliul Local al
municipiului Moine~ti sa delibereze cu privire la acest proiect.
Nici un participant nu s-a exprimat in sensul respingerii proiectuluii, toti incercand sa
inteleaga scopul pentru care executivul a venit cu aceasta propunere.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, care se afi~eaza la sediul Autoritatii
publice Locale ~i se publica pe pagina de internet a institutiei www.moine~ti.ro .

Viceprimar,
Jr. Valentin Vieru

Primar,
Ing. Viorel Ilie
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Consilier juridic,
Mirela Cojocaru
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