ROMÂNIA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

MINUTA
întâlnirii publice organizată în data de 28 ianuarie 2016, ora 1000, cu ocazia
dezbaterii bugetului municipal pe anul 2016

În deschidere, domnul viceprimar Decebal Făgădău face o scurtă prezentare a
bugetului municipal definitiv pe anul 2016, proiect publicat pe site-ul Primăriei
Constanţa, structurat şi completat în urma informaţiilor primite de la celelalte
instituţii ale statului, respectiv cele primite în 30.12.2015 cu privire la sumele ce
conţin sume defalcate din T.V.A., precum şi cele din 07.01.2016 cu privire la
excedentul provizoriu şi definitivat după informaţiile primite în data de 26.01.2016
cu privire la contul de execuţie definitiv al bugetului pe anul 2015. Este un buget
echilibrat, atât la venituri cât şi la cheltuieli, comparativ cu bugetul provizoriu
adoptat în luna decembrie a anului 2015, în sumă de 814.738 mii lei, faţă de care
au survenit următoarele modificări:
-

-

-

-

la cap. 51 – autorităţi publice şi acţiuni externe – o diminuare cu suma de
7.552 mii lei, ca urmare a apariţiei Legii nr. 293/25.11.2015 şi H.G.
nr. 1017/30.12.2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
la cap. 54 – alte servicii publice generale, la evidenţa populaţiei – o creştere
cu suma de 24.000 lei;
la cap. 61 – ordine publică, pază şi poliţie locală – o creştere de 458 mii lei,
temeiul fiind creşterea salariului minim;
la capitolul învăţământ- o creştere cu 12.637 mii lei;
la capitolul sănătate – o creştere cu 2.573 mii lei, doar pentru investiţii;
la capitolul cultură, religie, recreere, spaţii verzi - o creştere cu 2.801 mii lei,
generată de contractele aflate în derulare, tranşa a II-a, din finanţări
nerambursabile, plus alte proiecte propuse de direcţiile de specialitate şi
sumele pentru activităţile de tineret, conform unei solicitări ulterioare depuse
de Consiliul tinerilor, 80.000 lei;
la cap. 68 – la asistenţă socială – o creştere cu 7.095 lei, modificarea
salariilor cu 10% şi cu 25%;
la cap. 70 – locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - o creştere cu 24.278 mii
lei, generată de majorările
salariale, montarea staţiilor de biciclete şi
service-ul aferent acestora – o investiţie a Direcţiei tehnic-achiziții, studii de
fezabilitate, proiecte în vederea accesării de fonduri europene;
la cap. 74 – protecţia mediului – o creştere cu 75.000 lei, generată de
corecţia sumelor prognozate şi proiecţia reală;
la cap. transporturi – RATC, drumuri – o creştere cu 3.797 mii lei.

Participanții la dezbaterea publică înscriși la cuvânt au făcut, verbal, următoarele
recomandări:
-

amânarea prezentării în şedinţa Consiliului local al municipiului Constanţa din
data de 29.01.2016 a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului
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-

-

-

municipal pe anul 2016 spre dezbatere şi adoptare, motivat de faptul că de la
publicarea pe site-ul Primăriei şi până la dezbaterea publică nu a fost
suficient timp pentru a fi analizat şi depune propuneri pertinente. În
conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată , acest proiect trebuia afişat
pe site-ul instituției cu 30 de zile înainte de adoptare;
reducerea tarifului la transportul în comun la 50% pentru elevi şi studenţi,
conform prevederilor Legii nr. 1/2011 a educaţiei naționale şi creşterea cu
încă 120 mii lei a sumei alocate pentru activităţi de tineret conform Legii nr.
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
o creştere cu 7.000 lei a bugetului învăţământului, respectiv 5.000 lei pentru
cheltuieli materiale, pentru eliminarea practicii nelegale de colectare a unor
sume de bani de la elevi în scopul constituirii fondului şcolii și 2.000 lei
pentru mărirea fondului destinat burselor şcolare;
alocarea unei sume pentru edificarea unui monument în memoria victimelor
incendiului din restaurantul “Beirut”;
înlocuirea mijloacelor de transport în comun poluante, pe bază de carburanţi,
cu mijloace de transport în comun alimentate cu energie electrică, pentru un
mediu mai curat;
reducerea impozitului pe locuinţele nerezidenţiale, sursă de venit luată în
calcul la construirea bugetului.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2016 va fi
prezentat în şedinţa Consiliului local al municipiului Constanţa din data de
29.01.2016 ținându-se cont de propunerile scrise ce au fost depuse.
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