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S-a desfasurat in Sala de sedinte a Primariei com.Baia de Cris o dezbatere
publica prin care a fost adus la cunostinta cetatenilor din comuna Baia de Cris,
irroiectui de Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Baia de Crig pe
anul 2020
La dezbaterea publica participa initiatorul proiectului de hotarare, personalul
de specialitate implicat in aceasta activitate de initiere a proiectului de hotarare si
cetatenii.
ln sala au fost prezenti 3 cetateni, precum si 3 persoane specializate din
cadrul Primariei com.Baia de Cris
S-a comunicat ca exista o mapa cu Proiectul de Hotarare privind aprobarea
bugetului local al comunei Baia de Crig pe anul 2020, iar cine doreste poate s-o
consulte.
Domnul primar Gorcea Mihaiu-Liviu a facut o prezentare a proiectului de hotarare,
D-na Rusu Lucia-secretar general al u.a.t a facut o prezentare a legislatiei in vigoare
privind modul de adoptaie a bugetului local si totodata, a adus la cunostinta
persoanelor prezente in sala, toate demersurile facute pentru a respecta prevederile
iegislatiei in vigoare privind promovarea unei hotarari de consiliu local cu caracter de
act normativ, astfel:
fost iniliatd prin anunlul public nr'
procedura de consultare publicd
la sediul
186/1 6.01.2020, pentru data de 02.02.2020, ora 08:00, afigat la avizierul de
instituliei, intr-un spaliu accesibil publicului, inserat pe site-ul propriu
propriu

a

-

al

www.baia -de-cris.ro in data de 17.01.2020, si are drept scop dezbaterea publicd a
proiectutui de Hotdrare Nr.1l202O privind aprobarea bugetului local al comunei Baia
de Crig pe anul 2O2O care a fost deasemenea afisat
- pana la data de 02.02.2020, la registratura Primariei com.Baia de Cris a fost
depusa in scris o recomandare din partea Organizatiei USR Baia de Cris inregistrata
al
sub nr. 1137g13i.01.2020 privind propunere de amendament la bugetul local
participative in
comunei Baia de Cris pe anul2020 respectiv implementarea bugetarii
comuna Baia de Cris

S-a prezentat persoanelor din sala procedura privind modalitatea de inscriere
si de luare a cuvantului in cadrul dezbaterii publice si detalii de desfasurare a
cetatean
dezbaterii publice prin care se asigura dreptul la libera exprimare al oricarui
interesat, astfel:
participativ s-a facut
- d-na Jula Camelia - Voichita arata ca implementarea bugetului
fie discutat si in orasul
in judetul nostru in mun.Deva,mun.Petrosani si urmeaza sa
Petrila.

-d-nul primar este de acord cu implementarea bugetului participativ si la nivelul

proiecteloi si selectare
comunei noastre cu respectarea procedurii"de implementare a
al comunei a valorii
a acestora iar apoi .rpiind"r"a in bugetul de venituri si cheltuieli
acestora.

-

inspector in cadrul compartimentului bugetcontabilitate din cadrul Primariei Baia de Cris arata ca proiectele initiate de cetateni

-d-na Manea Mihaela-Rozalia

trebuie sa fie selectate de un grup de lucru stabilit intr-un regulament privind modul de
derulare al procesului de bugetare participativa care trebuie aprobat printr-o hotarire
a consiliului local iar apoi introdus in buget pe lista de investitii a proiectelor selectate.
Acest lucru este o chestiune de durata de aceea d-na Jula Camelia- Voichila
arata ca ne vom lamuri cu privire la faptul daca acest amendament va fi introdus in
sedinta consiliului local cind se aproba bugetul local al comunei Baia de Cris pe anul
2020 sau va fi introdus la o rectificare a bugetului local dupa adoptare.
-d-na Jula Camelia- Voichi[a doreste unele lamuriri cu privire la urmatoarele:suma
2.000 lei alocata pentru biblioteca la ce se refera si daca se pot dona carti la biblioteca
,iar raspunsul este dat de catre d-na Manea Mihaela-Rozalia aratand ca suma s-a
alocat pentru intretinere spatiu iar donarea cartii se poate face doar catre biblioteca
Scolii gimnaziale Baia de Cris deoarece nu mai exista activitate la nivelul bibliotecii
comunile iar inventarul cartilor exista din anul 2010.D-na Jula Camelia- Voichila ar
dori ca un viitor proiect sa fie o actiune in cadrul bibliotecii prin participarea cetatenilor
din comuna
- d-na Jula Camelia-Voichila doreste sa stie daca pentru bursele scolare in bugetul pe
anul2020 au fost cuprinse sume mai mari sau mai micifata de anultrecut.D-na Manea
Mihaela-Rozalia arala ca sumele pentru burse sunt la fel ca anul trecut.D-na Jula
Camelia- Voichila doreste sa afle ce reprezinta suma de 993,10 mii lei-cheltuielile
bunuri si servicii , iat d-na Manea Mihaela-Rozalia - inspector in cadrul
compartimentului buget contabilitate arata ca aceste cheltuieli cuprind tot ce inseamna
cheliuieli cu functionlrea (iluminat public,telefoane,materiale,servicii etc) Totodata dna Jula Camelia-Voichila intreaba de unde provin veniturile din proprietate,iar
persoana din cadrul compartimentului de specialitate arata ca aceste venituri provin
din concesiuni si inchirieri spatii.
-d-na Jula Camelia-Voichita este interesata si de derularea proiectului cu canalizarea
si precizeaza ca vor exista fonduri europene cu privire la racordarea cetatenilor de la
strada la proprietati particulare precum si pentru amplasarea de panouri solare .D-nul
primar este incantat de acest aspect si arata ca in buget s-au cuprins fonduri pentru
materiale si servicii necesare punerii in functiune a retelei de canalizare.
-d-na Abrudean Nadia-Carla a observat in proiectul de buget ca prevederile pe anii
Z02l-2023 sunt in scadere fata de anul curent .Acest aspect este lamurit de persoana
din compartimentul de specialitate aratind ca previziunile nu se respecta fiind simple
previziuni.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, precum si faptul ca nu s-a mai Inscrts
nimeni la cuvant s-a propus incheierea dezbaterii publice propunere ce a fost votata
de toti cei prezenti.

Anexam la prezenta lista cu persoanele prezente la dezbaterea publica.
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