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  Nr. 5411 din 29 martie  2013 

 

 

 

M I N U T A 

 
dezbaterii publice din ziua de joi, 28 martie a.c.  

privind proiectul bugetului local pe anul 2013 

 

 

 

 Încheiată astăzi, 28 martie 2013, în cadrul dezbaterii publice organizată cu ocazia 

prezentării proiectului bugetului local pe anul 2013. 

 Dezbaterea publică a fost convocată şi s-a desfăşurat în sala de conferinţe a Casei de 

cultură Horezu începând cu orele 16,00. 

 La ora începerii dezbaterii, în sala sunt prezenţi 18 cetăţeni, reprezentanţi ai 

organizaţiilor obşteşti ( Asociaţia „Liga femeilor cu spirit civic” Horezu, Asociaţia meşterilor 

populari „Cocoşul de Hurez”, Asociaţia „Nadia Duca”, preşedinţi si administratori ai 

asociaţiilor de proprietari, personal din primărie, presa locala (Postul de Radio-TV Vâlcea 2 

Horezu), reprezentanţi ai Grupului Şcolar "Constantin Brâncoveanu" Horezu, Casa de 

cultură Horezu, Biblioteca orăşenească „ Ada Orleanu”, Grădiniţa Horezu, Creşa Horezu, 

Spitalul orăşenesc Horezu şi reprezentanţi ai cultelor religioase. Pe parcursul desfăşurării 

dezbaterii au mai fost prezente şi alte persoane care au sosit mai târziu. 

 Lucrările dezbaterii publice au fost înregistrate de Televiziunea VÂLCEA 2 Horezu şi 

vor fi difuzate pe post în zilele de 29 şi 30 martie 2013. 

 Conducerea Primăriei este reprezentată prin: Primarul oraşului Horezu, Fârtat Ilie, 

Viceprimarul, Popescu Cristian, Secretarul oraşului Horezu, Procopie Iliescu, Şef birou buget-

finanţe, Nicolae Castravete, Consilier Asistent Relaţii cu publicul şi comunicare, Vasile 

Blidaru. 

 Dezbaterea este deschisă de domnul primar, Fârtat Ilie, care face o introducere în 

tematica dezbaterii, prezintă importanta acesteia în contextul Legii nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică locală, implicarea cetăţenilor în luarea 

deciziilor şi în special în adoptarea bugetului local al localităţii. De asemenea, domnul primar, 

Fârtat Ilie, prezintă câteva din realizările primăriei pe anul 2012 şi face o prezentare a 

strategiei de dezvoltare economico-socială a oraşului Horezu pe anul 2013. Aminteşte de două 

dintre direcţiile principale de dezvoltare: turismul şi infrastructura care ar trebui să fie 

factorii principali de dezvoltare durabilă.  

 Domnul primar, Fârtat Ilie, mulţumeşte participanţilor la dezbatere, aceasta fiind o 

dovadă a interesului şi responsabilităţii pe care o au faţă de problemele urbei. 

 In continuare, domnul primar prezintă situaţia proiectului de buget pe principalele 

capitole; venituri şi cheltuieli. Face referire, în principal la veniturile proprii pe baza cărora s-

a construit proiectul de buget. Deoarece, Consiliul Judeţean Vâlcea va dezbate proiectul de 
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buget al judeţului pe anul în curs, la data de 07 aprilie 2013, nu vom putea construi un buget 

complet, pe baza repartizării tuturor sumelor. În această situaţie, după adoptare şi primirea 

sumelor repartizate de Consiliul Judeţean Vâlcea, vom recurge la o rectificare de buget, 

incluzând şi sumele repartizate de această structură. 

 Domnul primar,  prezintă proiectul de buget, comparativ cu anul 2012. Din această 

perspectivă, sumele din acest an sunt mai mari la anumite capitole, asigurând în mare parte 

nevoile oraşului. Este totuşi un buget de austeritate. În anul 2012, s-au înregistrat rezultate 

bune la colectarea impozitelor şi taxelor locale de la persoanele fizice, în schimb, la persoane 

juridice, colectarea a mers greoi, rezultatele fiind cu mult mai slabe. Din acest punct de 

vedere, se impune ca, în anul 2013, să procedăm la executarea silită a agenţilor economici rău 

platnici. Au fost reanalizate toate contractele cu furnizorii şi prestatorii de servicii către 

Primăria şi Consiliul local Horezu, în unele cazuri valoarea acestora fiind redusă, iar în altele, 

contractele au fost reziliate. La preluarea mandatului de primar, Primăria Horezu înregistra o 

datorie de 29 miliarde de lei vechi. În cele 8 luni, s-a reuşit plata a 23 de miliarde le lei vechi. 

Pentru aceasta am recurs la împrumuturi prin listarea la bursă a unei emisiuni de obligaţiuni 

în valoare de peste 6 miliarde de lei vechi, precum şi de stingere a unor arierate.   

 In continuare, domnul primar, Fârtat Ilie, dă cuvântul domnului Nicolae Castravete – 

Şef Birou Buget-finanţe, pentru a prezenta proiectul de buget, pe capitole şi pe cele două mari 

componente: venituri şi cheltuieli. 

 Iată cum se prezintă proiectul de buget pe anul 2013:  

  

Nr 

crt 

DENUMIRE INDICATORI 

BUGET 2013 

SUMA – mii 

lei 

  VENITURI PROPRII – TOTAL din care: 6.807 

1 Impozite pe profit de la agentii economici ---- 

2 Impozitul pe veniturile din transferul propietatilor imobiliare 

din patimoniul personal 

100 

3 Cote defalcate din impozitul pe venit 2.200 

4 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

10 

5 IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI din care : 850 

  - persoane fizice 350 

 - persoane juridice 500 

6 IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN din care: 460 

 - persoane fizice 260 

 - persoane juridice 200 

 - teren extravilan ----- 

7 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 300 

8 SUME DEFALCATE DIN TVA din care : 7.176 

 - sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate 

7.166 

 - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale  10 

 - sume defalcate TVA  drumuri ----- 

9 Taxa hoteliera 5 

10 TAXA PE SERVICII SPECIFICE din care : 27 

 - impozit pe spectacole 2 

 - alte taxe pe servicii specifice - sport 25 

11 TAXA PE UTILIZAREA BUNURILOR  AUTORIZATE 905 
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PENTRU DESFASURARE DE ACTIVITATI  din care: 

 - impozit pe mij de transport detinute de persoane fizice 400 

 - impozit pe mij de transport detinute de persoane juridice 250 

 - taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 

functionare 

250 

 - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 

bunurilor  

5 

12 Alte impozite si taxe locale 25 

13 Venituri din concesiuni si inchirieri 400 

14 VENITURI DIN PRESTARI  DE SERVICII SI ALTE 

ACTIVITATI din care : 

415 

 - venituri din prestari servicii  350 

 - contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru 

intretinerea copiilor in crese 

10 

 

 - taxe din activitati cadastrale si agricultura 5 

 - alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 50 

15 Taxe extrajudiciare de timbru 200 

16 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI din care: 310 

 - venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit 

dispozitiilor legale 

300 

 - alte amenzi, penalitati si confiscari 10 

17 Alte venituri 600 

18 Venituri din valorificari bunuri ---- 

19 SUBVENTII BUGETUL DE STAT din care: 25 

 - trusou  

 -subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 

locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri 

25 

 - sprijin financiar – constituire familie  

20 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale 

preturilor la combustibil 

 

21 Subventii primite de la Consiliul Judetean  

    22 Subventii de la Bugetul de Stat pentru finantarea sanatatii  

23 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si 

prefinantari 

 

24 OPERATIUNI  FINANCIARE din care : 620 

 -sume din excedentul bugetului local utilizate pentru 

finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 

620 

25 SUME PRIMITE DE LA UE /ALTI DONATORI IN 

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI 

10.192 

 FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA  

 -prefinantare 7.890 

 FONDUL SOCIAL EUROPEAN  

 --prefinantare 2.302 

 TOTAL GENERAL VENITURI 24.820       
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                   BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI PE ANUL 2013 

 

 

Nr 

crt 

DENUMIRE INDICATORI 

BUGET 2013 

Suma - mii 

lei 

1 51.02.01.03 Autoritati executive 2.870 

 Cheltuieli de personal 1.278 

 Cheltuieli materiale 1.592 

 Asistenta sociala ------ 

 Active nefinanciare ------ 

2 54.02.10 Evidenta populatiei 257 

 Cheltuieli de personal 227 

 Bunuri si servicii 30 

3 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 150 

 Dobanzi aferente creditelor interne garantate 150 

4 56.02.09 Transferuri catre BASS ----- 

 Transferuri ----- 

5 61.02 Protectie civila, protectie contra incendiilor si politie 

locala 

341 

 Cheltuieli de personal 269 

 Cheltuieli materiale 72 

6 65.02. Invatamant 6.789 

 Cheltuieli de personal 5792 

 Cheltuieli materiale 997 

7 66.02.01.06 Spital 8.798 

 Transferuri cofinantare 68 

 Reabilitare ambulatoriu -F E D 8.678 

 Cheltuieli de capital -dotari investitii 52 

8 66.02.08 Cabinet medical liceu 90 

 Cheltuieli de personal 78 

 Bunuri si servicii- medicamente 12 

9 67.02.03.02 Biblioteca 97 

 Cheltuieli de personal 41 

 Cheltuieli materiale 56 

10 67.02.03.06 Casa de cultura 63 

 Cheltuieli de personal 57 

 Cheltuieli materiale 6 

 Active nefinanciare - 

11 67.02.03.07 Camine culturale 11 

 Cheltuieli materiale 11 

12 67.02.03.12 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 10 

 Cheltuieli materiale 10 

13 67.02.03.30 Alte servicii culturale 15 

 Cheltuieli materiale 15 

14 67.02.05.01 Sport 90 

 Alte cheltuieli   90 

15 67.02.05.03 Gradini publice, parcuri zone verzi 1.448 



 5 

 Cheltuieli de personal 161 

 Cheltuieli materiale 263 

 Transferuri programe 1.024 

16 68.02.05.02 Insotitori 667 

 Cheltuieli de personal 348 

 Asistenta sociala 319 

17 68.02.11 Cresa 113 

 Cheltuieli de personal 111 

 Cheltuieli materiale 2 

18 68.02.15.01 Ajutoare incalzire-ajutoare sociale 86 

 Asistenta sociala 86 

19 68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei 

sociale 

386 

 Programe din FSE 386 

20 70.02.06 Iluminat public 350 

 Cheltuieli materiale 350 

21 70.02.50 Alte serv. in domeniul locuinte,servicii,dezv. 

comunala 

971 

 Cheltuieli materiale 111 

 Alte transferuri 710 

 Active nefinanciare 150 

22 81.02.06 Subventii ptr compensarea cresterilor neprevizionate 450 

 Subventii 200 

 Active nefinanciare 250 

 Plati efectuate in anul precedent ----- 

23 84.02.03.01 Drumuri 768 

 Cheltuieli de personal 107 

 Cheltuieli materiale 351 

 Rambursari imprumuturi 310 

 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 24.820 

 

 

 Făcând referire la proiectul de buget, domnul Primar, Fârtat Ilie spune că, acesta,  este 

conceput în concordanţă cu legea bugetară în vigoare şi satisface într-o bună măsură 

necesităţile comunităţii locale, în raport cu nivelul veniturilor estimate. Pentru anul 2013 s-au 

prevazut sume pentru realizarea documentatiei tehnice, diverse cheltuieli de capital, 

transferuri pentru sustinerea unor programe, Primaria Horezu urmand sa primeasca de la 

Consiliul Judetean Valcea, sume pentru cofinantarea acestora. Având în vedere posibilele 

rectificări bugetare care vor avea loc în anul 2013, precum şi oportunităţile care vor apărea 

prin lansarea unor noi măsuri în cadrul unor noi programe, considerăm că vor fi satisfăcute şi 

rezolvate şi alte necesităţi ale comunităţii locale. 

 Pentru eficientizarea Sectorului de spaţii verzi, s-a recurs la reducerea cheltuielilor. S-a 

intervenit şi pentru eficientizarea serviciului de iluminat public prin aplicarea de tarife 

negociate cu CEZ, s-a redus consumul prin montarea de becuri cu consum mic. 

 Pe lista de investiţii s-au inclus: finalizarea lucrărilor de reabilitare a Grădiniţei 

Romanii de jos, amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii  şi a unui teren de joacă la 

aceeaşi instituţie, continuarea lucrărilor de reabilitare a noului sediu al primăriei (în anul 
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2013, până la 50% din total ; finalizare instalaţii electrice etaj), extinderea dalării unor 

trotuare, în special cele către obiectivele turistice.  

 Sperăm ca, pe parcursul anului, să beneficiem de rectificări pozitive. De asemenea, 

activitatea de încasare a veniturilor proprii să fie mai bună decât în anul 2012. Sperăm şi în 

atragerea de fonduri europene; avem două proiecte în aşteptare şi 4 proiecte în evaluare. 

Atragerea de investiţii este o altă formă de creşterea veniturilor proprii. Dezvoltarea satului 

de vacanţă de la Vf. lui Roman ne pot aduce noi venituri. S-au eliberat 57 de autorizaţii de 

construire, 5 investiţii fiind recepţionate.   

 

 Pe marginea celor prezentate, au loc dezbateri şi formularea unor propuneri şi 

amendamente la proiectul de buget, dar şi alte propuneri cu privire la dezvoltarea localităţii şi 

realizarea unor lucrări de interes local. 

 

 Domnul Comănescu Valerian – Director Adj. Liceul teoretic „Constantin 

Brâncoveanu” - propune alocarea unor sume pentru reasfaltarea terenului de sport din curtea 

Şcolii generale cu clasele I – VIII Romanii de jos. 

 Domnul primar, Fârtat Ilie – spune că, elevii acestei şcoli pot folosi terenul de sport de 

lângă Grădiniţă. Este un teren nou şi sigur, nici nu este departe de şcoală. 

 Domnul Comănescu Valerian – revine şi propune ca centrala termică care deserveşte 

Liceul Horezu, să fie transformată de pe combustibil lichid pe combustibil solid (biomasă). 

Combustibilul lichid este foarte scump şi din ce în ce mai greu de procurat. 

 Domnul primar, Fârtat Ilie – spune că, avem în vedere racordarea liceului la sistemul 

centralizat de încălzire. Se vor efectua studii de racordare la CT2 Spitalul orăşenesc Horezu, o 

centrală modernă care foloseşte tipul de combustibil, biomasa.  

 Domnul Comănescu Valerian -  spune că în urma controlului reprezentanţilor de la 

Protecţia Copilului, li s-a impus ca, toate spaţiile din unităţile de învăţământ să dispună de 

rampe active pentru persoanele cu handicap. Acestea trebuie construite în acest an. 

 Domnul primar, Fârtat Ilie – spune că, până în luna august această problemă trebuie 

rezolvată la nivelul tuturor instituţiilor din oraş. Primăria va urmări încadrarea în prevederile 

legale în termenul impus. 

 Domnul Drăgulescu Mihai – Administratorul As. de proprietari Bloc O4   - solicită 

repartizarea unor sume de bani pentru reabilitarea termică a blocului O4.  

 Domnul Primar, Ilie Fartat – spune că proiectele de reabilitare pentru Blocul O4, 

Blocul O3 şi TCMM sunt depuse. În anul trecut şi în acest an, la Minister, au fost eligibile 

numai municipiile. Din acest an, administraţia locală Horezu, nu va mai băga bani în sistemul 

centralizat de încălzire. În anii 2011 – 2012 s-au cheltuit foarte mulţi bani cu modernizarea şi 

eficientizarea sistemului centralizat de încălzire. Populaţia de la blocuri înregistrează datorii 

foarte mari la plata agentului termic. Blocul G are datorii din anul 2011. De asemenea, de la 

reabilitarea blocurilor care au fost incluse în program în anii trecuţi, trebuie recuperate de la 

populaţie datorii de peste 4 miliarde de lei vechi. Recepţia finală a lucrărilor nu s-a făcut. 

Pentru a nu mai întâmpina aceleaşi probleme cu plata contribuţiei cetăţenilor, este bine ca 

preşedintele şi administratorul As. de proprietari Bloc O4 să creeze un fond de rulment în 

valoare de 20% din  cheltuielile totale pentru reabilitarea blocului. Consiliul local va veni cu 

diferenţa de 20%. 

 Domnul Drăgulescu Mihai – revine şi spune că, pentru locuitorii de la blocul O4, se 

poate construi o centrală termică în curtea interioară a blocului. 

 Domnul Primar, Ilie Fârtat – spune că, terenul este proprietatea oraşului. Asociaţia de 

proprietari dispune doar de terenul de sub bloc. Este bine ca, pe viitor, asociaţiile să se implice 
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mai mult pentru întreţinerea spaţiilor verzi din jurul blocului, în dezvoltarea spiritului de 

voluntariat. 

 Domnul Drăgulescu Mihai – informează conducerea primăriei că, pe strada 

Independenţei, canalizarea este mai sus decât subsolul blocului O4. Trebuie coborâtă sub 

nivelul blocului pentru a prelua apa menajeră. 

 Domnul Primar, Fârtat Ilie – spune că această problemă aparţine S.C. APAVIL SA şi 

crede că o va rezolva. Mulţumeşte conducerii S.C. APAVIL SA Vâlcea pentru faptul că s-a 

implicat în amenajarea canalizării de la blocuri. De curând s-a constatat că, în privinţa 

canalizării, este o problemă şi la Blocul R2. S-a efectuat un studiu şi s-a propus ca soluţie 

traseul Str. Florilor – Str. A. I. Cuza – Aleea din cimitir – proprietatea Ghiţescu Elisabeta – 

Str. Căp. Mardăr – Staţia de epurare. 

 Doamna Toma Mirela – Director Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu spune că, 

în iarna 2012 – 2013 a fost asigurată, în condiţii bune, căldura în liceu. S-au făcut economii la 

cheltuielile materiale. Speră într-un beget mai bun în anul 2013. Au crescut cheltuielile 

complementare, în special la transportul elevilor, dar şi al cadrelor didactice. Se înregistrează 

restanţe la plata navetei profesorilor. 

 Domnul primar, Fârtat Ilie  - spune că nu sunt bani pentru plata navetei profesorilor. 

Înregistrăm două probleme majore la bugetul anilor 2012 şi 2013 unde nu avem bani; plata 

navetei profesorilor şi plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap (unde în anul 

2013 avem asigurate fonduri pentru numai 6 luni). Pentru aceste cheltuieli nu avem bani 

repartizaţi din TVA, iar plata navetei elevilor nu se poate plăti din capitolul costuri/elev. S-au 

făcut propuneri în Parlament pentru modificarea legii. S-au făcut propuneri la Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Vâlcea pentru repartizarea cadrelor didactice, cu precădere din oraş. 

Consideră că alocaţia de hrană pentru copii de la creşă este mică. Aici crede că este prioritară 

majorarea cuantumului. De asemenea, este prioritară alocarea unor sume de bani pentru 

reabilitarea instalaţiilor de încălzire de la Grădiniţă. Faţă de anul trecut, în bugetul anului 

2013, s-au tăiat fonduri de la sport şi s-a direcţionat către cultură. În domeniul sportului, nu 

trebuie să avem în vedere numai fotbalul, trebuie să ne îndreptăm atenţia şi către alte sporturi 

cum sunt şahul şi atletismul. În acest an, primăria va avea în vedere constituirea unor echipăe 

mixte pentru impulsionarea încasărilor la bugetul local. 

 Domnul Comănescu Valerian -  spune că Programul „Laptele şi cornul” nu 

funcţionează cum trebuie. De peste o săptămână nu s-au mai primit aceste produse, iar atunci 

când vin, sunt de proastă calitate. 

 Domnul Primar, Fârtat Ilie – spune că programul este gestionat de Consiliul Judeţean. 

Licitaţia a fost organizată la nivelul cestei instituţii. Consideră că este mai benefic să se revină 

la vechiul sistem prin organizarea licitaţiei la nivelul fiecărei localităţi.   

 Domnul Hoanţă Doru – spune că 80% din copii nu consumă laptele şi cornul datorită 

calităţii proaste a acestor produse. Trebuie găsită o altă formă. Începând din acest an, este 

bine să fie sprijinite şi alte sporturi de masă: atletism, baschet şi handbal, atât cele organizate 

şi practicate în liceu, cât şi la Clubul Copiilor. 

 Domnul Primar, Ilie Fârtat – spune că, acest sistem de sprijin pentru elevi prin 

Programul „Laptele şi cornul”, este mai bine să se acorde numai elevilor din clasele I – IV. 

Primăria intenţionează să dezvolte un sistem de burse de merit pe care le va susţine financiar. 

  

 Domnul primar, Fârtat Ilie – spune că, Spitalul orăşenesc Horezu şi Liceul „Constantin 

Brâncoveanu” Horezu prin adresele nr.1796/25.03.2013 (înregistrată la noi la nr. 

5081/25.03.2013) şi respectiv nr.1282/26.03.2013 (înregistrată la noi la nr.5185/27.03.2013) au 

formulat propuneri de cuprindere în bugetul local pe anul 2013 a unor sume la capitolul 

cheltuieli. Acestea vor fi analizate de compartimentul de specialitate, comisiile şi Consiliul 
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local, iar în funcţie de prioritatea şi încadrarea în prevederile legale se va decide dacă vor fi 

cuprinse în bugetul anului 2013.  

  

 Nemaifiind discuţii pe marginea tematicii dezbaterii publice, întâlnirea se încheie, 

propunerile formulate fiind reţinute în vederea eventualei lor cuprindere în proiectul de buget 

pe anul 2013, proiect care va fi supus dezbaterii comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

urmând ca în şedinţa plenului, Consiliul local al oraşului Horezu să delibereze cu privire la 

aprobarea acestuia. 

 

 

 

 

  PRIMARUL ORAŞULUI HOREZU, 

 

            FÂRTAT I. ILIE 

 

 

 

 

 

        REDACTAT, 

 

           Ref. Relaţii cu publicul, 

 

             VASILE BLIDARU 

   

  


