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DE DEZBATERE PUBLICĂ
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii Strategiei de Dezvoltare Durabilă a
Municipiului Moinești pentru perioada 2014 - 2020

Procedura de consultare publică a fost inițiată prin anunţul nr. 13145/13.04.2017 pentru ziua de
27.04.2017, ora 15.00, la sediul Primăriei și a fost deschisă participării tuturor cetățenilor interesați.
În contextul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală,
cu modificările și completările ulterioare, se urmăreşte stimularea participării şi implicării cetăţenilor
la luarea deciziilor pe plan local şi crearea unor relaţii de colaborare între cetăţeni şi administraţia
publică, astfel încât procedura de adoptare a actelor normative locale să respecte prevederea legală de
informare, supunere spre dezbatere publică și accesul publicului la luarea deciziilor.
Persoanele interesate au putut face propuneri, observații, puncte de vedere pentru proiectul de
act normativ, ultima zi de depunere fiind 25.04.2017.
La ora începerii dezbaterii sunt prezenţi, conducerea Primăriei, reprezentată prin: Primarul
Municipiului Moineşti – dl. Valentin Vieru, Secretarul Municipiului Moineşti – dna. Marilena Dîrlău,
dna. Ivașcu Ramona - șef Birou Proiecte. IT. Strategii de Dezvoltare și Promovare, funcționari publici
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moinești, consilieri locali, precum și
un număr restrâns de cetățeni.
Dezbaterea este deschisă de Secretarul Municipiului Moinești care face o introducere a
tematicii prin a prezenta factorii importanți care au dus la revizuirea Strategiei de dezvoltare durabilă
a Municipiului Moinești, printre care se numără dobândirea statutului de stațiune de interes local a
unei părți din municipiu - „Moinești - Băi” prin Hotărârea Guvernului nr. 58 din 16.02./2017.
Dna Ivașcu Ramona - șef Birou Proiecte. IT. Strategii de Dezvoltare și Promovare prezintă
modificările aduse Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Moinești, acestea datorându-se
faptului că o zonă din Municipiul Moinești a fost declarată stațiune de interes local, iar pentru a se
putea obține finanțări pentru zona turistică sunt solicitate documente strategice în care să fie menționate
acele proiecte cu referire la dezvoltarea zonei de stațiune. Capitolul referitor la Turism a fost
reactualizat. S-a procedat la completarea listei de proiecte cu un proiect de dezvoltare a zonei limitrofe
Parcului Băi, mai exact zona din spatele clădirii nefinalizate a hotelului, zonă care coboară spre parc și
care ar face legătura parcului reabilitat cu hotelul. Zona declarată stațiune de interes local este de la
monumentul DADA și până la strada Schelei și între strada Eremia Grigorescu și strada Vasile
Alecsandri. Celelalte modificări sunt cele referitoare la faptul că a fost elaborat și aprobat prin
hotărârea consiliului local Planul de mobilitate urbană, în anexa căruia sunt cuprinse o serie de proiecte

prioritare care au fost preluate și adăugate în lista de proiecte din Strategie. Pe aceleași
considerente legate de faptul că a fost lansat în dezbatere publică Ghidul specific pentru mobilitate
urbană și se pot obține finanțări nerambursabile pentru străzi, alei pietonale, piste pentru bicicliști
etc., cu condiția ca acestea să se regăsească într-un document strategic și au fost adăugate în lista de
proiecte a Strategiei. Acestea sunt modificările care au condus la revizuirea Strategiei, modificări
efectuate de către echipa noastră, fără implicarea unui consultant și fără costuri. Scopul este acela
de a putea depune eventuale proiecte pentru a obține finanțări nerambursabile, în viitorul apropiat
pe Axa 7.1 referitoare la Stațiunile turistice și Axa 3.2 referitoare la Mobiliate urbană pentru
proiectele adăugate.
Domnul Văsâi Ion – consilier local a propus organizarea unui muzeu, a unui club de
excelență pentru elevii din municipiu, precum și a unui centru internațional al DADA-ismului în
clădirea fostei școli nr. 3 din Lucăcești.
Domnul Ilie Vasile – consilier local consideră că demararea proiectului turistic trebuie să fie
în concordanță cu dezvoltarea municipiului, acesta în totalitate să arate ca o stațiune și nu doar
partea declarată ca stațiune. Este foarte importantă reabilitarea clădirii hotelului.
Astfel, procedura de consultare publică se încheie, proiectul de hotărâre urmând fi supus
dezbaterii comisiilor de specialitate ale consiliului local și aprobat în plenul acestuia.
Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces-verbal, care se va afişa la sediul instituţiei şi
pe pagina de internet www.moineşti.ro.
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