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Minuta

Dezbaterii publice org niz te din data de 09.02,2022

in conformitate cu prevederile art.7, alin (10) din Legea 5212003 din Legea 5212003

privind transparenla decizionald in administralia publicd republicatd, Primdria

Municipiului Slobozia a organizat dezbaterea publicd a - Proiectului de Buget al

Municipiului Slobozia pe anul 2022 .

Prin anunful public nr.15267107.02.2022 s-a adus la cunogtinta public[ organizarea

dezbaterii publice in data de 09.02.2022, ora 16 la sediul D.E.C.T. Slobozia ( fostul

cinema Galax), modalitatea de inscriere la cuvAnt, timpul alocat fiecdrui cetdtean, astfel

fiind asigurat accesul gi dreptul la liberi exprimare a cetd{enilor interesa{i conform

prevederilor legale .

La dezbaterea organizatd au participat din partea Primdriei Municipiului Slobozia:

domnul Soare Dragog- Primar al Municipiului Sloboziadl. Mu;at Gabriel- viceprimar, dl.

Manea Gigi - viceprimar, dna. Adam Virginia - Director executiv D.F.P.L Slobozia,dl.

Radu Marian - Director executiv Direcfia Tehnic6, dna. Balan Taclit Daniela - $"f
Serviciu execulie bugetard, dna. Riducanu Mura- $ef serviciu executare silitd Ei incasdri ,

dna. Burlacu Nicoleta- $ef birou juridic, dl. Vasile Ionuf - $ef serviciu impozite Ei taxe ,

dl. Olteniceanu Gabriel- Administrator public, dl. Radu Cristian - $ef birou urbanism Ei

amenajarea teritoriului, dna. Neagu Mihaela - $ef $ef serviciu managementul serviciilor

de utilit5fi publice, dna.Deda Maria - $ef serviciu resurse umane gi management

institulional, dna. Pocotil[ Mirela - $ef Serviciu management proiecte cu finanlare



extern[ , dna. Conescu Andreea - director cabinet primar , dna. Codleanu Georgeta

consilier primar , dl. Bocioagd Ciprian Inspector , reprezentan\i ai departamentelor din

cadrul Aparatului de specialitate al primarului, dl.Nedelcu Valentin- director Polilia

Locald , dl. Ro;ca Valeriu - director DADP, dna. Munteanu Lumila - Director D,.A.S

Slobozia, dna. Bozi Elena - Director DEP Slobozia, dl. Lemanaru Ilie director CSM

Unirea Slobozia, dl. Stanciu CStdlin - Director DECT Slobozia .

Au mai participat la dezbaterea publicd organizatd, : consilierii locali din partea

Consiliului Local al UAT Slobozia, reprezentanlii Consiliului Judelean al Elevilor,

reprezentanli ai presei locale, cet[leni .

Moderatorul dezbaterii a fost domnul primar - Soare Drago; . intdlnirea a fost

interactivd, limita stabilitd in anun( pentru luarea cuv6ntului fiind de l0 minute .

Discursul persoanelor care au luat cuvAntul a cuprins expuneri, intreb[ri, rlspunsuri,

exemple, argumente gi contraargumente din partea acestora . La dezbatere au participat

un num[r de cca. 60 de persoane .

Dl. Primar Soare Dragos, a deschis qedinla de dezbatere prin prezentarea generald

a Proiectului de Buget pentru anul 2022, subliniind faptul cd acesta a fost intocmit de

personalul de specialitate din cadrulprimdriei, avdnd obazd legald foarte clard :

,, Pot s[ vd spun cd anul acesta a fost o muncd de echipd gi mullumesc celor care au

participat la constituirea acestui buget . Pot spune cd anul trecut nu a fost o munc[ de

echip[ ci a fost o luptd in echip[ sau o luptd de a se incerca construirea unei echipe .

Obiectivul nostru principal este cregterea calit[1ii viefii in Municipiul Slobozia" .

Dl. Primar Soare Dragoq a expus structura generald a bugetului , detaliind pe

fiecare componentd :

o, Bugetul se compune din doud elemente , venituri qi cheltuieli . La partea de

venituri vedem o creEtere fa{[ de execulia anului trecut . Execu{ia anului trecut este mai

micd decAt ceea ce ne-am prognozat din varii motive. Sunt obiective pe care nu le-am

putut atinge, nu din rea credinfd , nu din chestiuni manageriale ci efectiv din cauza

procedurilor. Anul trecut am avut un buget adoptat la 27 aprilie . $tifi ce inseamnd

procedurile de licitalie, achizilii. Legat de iluminatul public, de trei luni de zile suntem in

contestalie dupd contes talie" .

Dl. Primar a expus detaliat secliunea venituri din cadrul bugetului pe 2022 .
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Dl. Primar : ,, Avem la secliunea venituri 180 de milioane care sunt compuse din

venituri proprii in sum[ de 97 de milioane qi am Ilcut o rapoftare exactl, nu am mers pe

ideea ci vom incasa mai mulli bani la venituri proprii, pentru cd nu vrem sb ne ducem

intr-o zoni mai pu{in real5 .Vrem sd ne raport[m la realitate , dacd vor veni bani in plus

vom face rectificare qi acest buget de venituri va cregte. Noi am pus in bugetul anului

acesta veniturile pe care le-am inregistrat anul trecut . Avem impozit pe venit sume

incasate de la Bugetul de stat prin legea bugetului ,66 de milioane, este o sumd mai mare

decdt ce am avut incasdri anul trecut . Avem sume defalcate din TVA , 19 milioane

incasate tot prin legea bugetului de stat sume mai mici ca anul trecut . Pe parcursul anului

sper c[ vom avea rectificlri pozitive, astfel incdt aceste venituri din cote tva qi impozit pe

venit sd creascd . Sunt convins c[ aqa va fi . Avem subvenlii de la alte administralii in

valoare de 2,2 milioane lei ;i aici discutlm de fonduri de la Consiliul Judelean Ialomila -

odatd 400 mii lei pe proiect prin ADI Ialomila, care reprezintd extinderea relelelor de

drumuri qi utilitdfi in cartierul Gdrii Noi gi mai avem o sum[ pentru sdndtate de 18

miliarde de lei vechi . Anul acesta vom avea venituri din fonduri europene de 62 de

milioane lei qi aici este cheia din punctul meu de vedere , bani care ne vor ajuta s[ facem

proiecte de infrastructuri . Aceste proiecte sunt proiecte in derulare o demarate de fosta

administrafie gi mergem inainte cu ele . Suntem intdrziali de principiu , dar eu cred c5

avind in vedere noua configuralie gi modul in care se desfrqoard ac{iunile in Primdria

Sloboziei le vom duce la capdt . VI pot spune cd vom incepe efectiv la I martie lucrlrile

la reabilitarea clii de rulare Matei Basarab respectiv Bd. Chimiei . Avem semnat cu

Ministerul Dezvoltdrii contractul de finanfare qi cel de achizifie cu firma care a cAgtigat

licitalia pentru cele 7 autobuze electrice , care vor fi livrate de la anul incep6nd cu luna

lanuane

Pot sd v[ mai spun c[ din cei 97 milioane de lei, suma de 3l de milioane lei

reprezintd bani colectali de la persoane fizice qi persoane juridice , concesiuni etc. Aici

este o zond,in care suntem obliga{i sd creqtem nivelul veniturilor prin scoatereala licitalie

a concesiunilor astfel inc0t s[ cregtem nivelul veniturilor. Mai avem probleme in zona de

construcfii care nu sunt inregistrate sau nu sunt construite cu autorizatie de construire gi

se evitd plata impozitului".
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Dl. Primar DragoE Soare a trecut la expunerea celei de-a doua componente a

bugetului cea de cheltuieli .

Dl.Primar : ,, Vedem o diferenfi de 7 milioane de lei intre Bugetul de venituri si

cel de cheltuieli . Pot sd v5 spun cd in momentul de fald pornim cu un excedent bugetar

de 31 de milioane de lei . Dacdla nivelul anului 2021 am avut un excedent bugetar de 1,4

milioane de lei, la ora actuali avem un excedent bugetar de 31 milioane de lei . Este un

excedent fantastic care ne arutd,c6, am gestionat bine resursa frnanciar|. Aceqti bani vor fi

folosili pentru cheltuieli de dezvoltare . Mai avem qi o sum6 de 3 milioane de lei in acest

buget de cheltuieli care este in fondul de rezervd qi tofi banii pe care ii avem in zona de

excedent bugetar ,din ei am luat suma de 7 milioane de lei ca s[ putem asigura bugetul de

cheltuieli , iar in urma acestei distribuiri la ora actuald avem la dispozilie - 24 de

milioane lei care vor fi distribuili in perioadele urm[toare pe execufia proiectelor de

investilii . Principala direclie a obiectivelor noastre este infrastructura .

Din bugetul propriu avem o sum6 de 16 milioane de lei pentru partea de

dezvoltare , dubl5 fa[6, de anul trecut . Obiectivele noastre sunt sd schimb[m raportul

dintre cheltuielile de funclionare qi cheltuielile de dezvoltare respectiv acea discufie pe

care am avut-o Ei in trecut partea de funclionare este mult mai mare decdt partea de

dezvoltare qi creeazd frustrare .

Dac[ anul trecut am avut o execulie de 8 milioane de lei la dezvoltare , anul

acesta ne propunem doar din bugetul propriu 16 milioane de lei . Mai avem gi creditele

din Trezorerie Ei aici discutim de finalizarea parc[rii subterane, care in momentul de fa!6

este spre finalul execuliei Proiectului Tehnic , urm[nd ca in 2,3 s[ptSmdni s[ incepem

procedurile pentru partea de execufie efectivl a lucr[rilor .

Sunt sume consistente care se duc spre proiecte . Avem o cregtere a sec{iunii de

funclionare cu24Yo tot ce inseamnd salarii , iluminat public, mdturatul stradal etc.. Faptul

ci am crescut acest buget de funcfionare nu inseamnd cd am crescut cheltuiala lbrd

rezultat . Din punct de vedere al cheltuielilor de personal , avem o reducere in urma

reorganizdrii Aparatului administrativ al primiriei, economie care a fost redireclionatdin

cregterea salariilor la DADP Slobozia .

Vrem sd consolid5m aceastd entitate subordonatd primdriei.Demotivarea

personalului din DADP a fost foarte mare . Avem nevoie sd pdstrdm acest serviciu qi sd
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ducem citre DADP, serviciile de iluminat public qi mdturatul stradal . Am mlrit prin

HCL in decembrie 2021 procentul salariilor in cadrul DADP . Deci avem o politicd

corectd privind cheltuielile de personal.

Pe partea de cheltuieli de bunuri qi servicii, aici am intervenit foarte puternic cu

fonduri pentru cd tot ce inseamnl cheltuieli cu intrelinerea gcolilor, a drumurilor , a

echipamentelor a crescut . Ne dorim sd modernizdm gcolile pentru a cregte calitatea

educaliei in Municipiul Slobozia . in gcolile din Slobozia schimb[m b[nci ,modemizdm

clase , incinte, falade , igienizdm , punem apd cald6. Am dat curs solicitdrilor primite de

la gcoli in mdsura in care nu se suprapun cu obiective de investilii care pot fi frcute pe

bani europeni . Prin programul- ELENA impreund cu Consiliul Judeleam am reu;it sd

introducem inzona de eligibilitate c0teva unitdli gcolare din Slobozia gi cam 50laYo din

bugetul care se va trage pe acest program va veni la Slobozia . Am incercat s[ audit[m la

unitllile qcolare pentru cd ne dorim ca toli sI infeleagd ci banii primili trebuie sd fie

cheltuili cu maximde responsabilitate .

La DADP am crescut bugetul pe bunuri Ei servicii . Anul trecut am r[mas Iird

ciment gi nu mai vrem s[ se int6mple Ei anul acesta. Vrem sd schimbdm bdnci qi multe

alte lucruri din oraq prin intermediul DADP . Am construit terenuri de sport cu DADP gi

am ieEit la ll3 din cAt costa ca sd le execut[m cu o firmd privat[ . in momentul de faf5

reconfigurdm tot ce inseamni parcare din Slobozia pentru cd este iminent momentul c[nd

circulafia maginilor pe Matei Basarab nu va mai fi posibilb . Vom avea discufii nominale

cu persoanele care au maEini parcate acolo, pentru ca este important ca Slobozia sd

meargd intr-o anumitd direclie de dezvoltare qi s[ se alinieze celorlalte ora;e gi zone

urbane din Rom[nia, unde pe arterele principale nu se mai parcheazd. Asta inseamn[ c[

nu ii ludm omului locului de parcare, ci ii ddm o alternativ[ pe care acum o realizam .

Vrem sd modernizdm toate parcurile din Slobozia ceea ce presupune sistem de irigafii,

spalii verzi etc. Vom dota DADP cu echipamente performante gen tractoare )

buldoexcavator, PRB, cisterne , ;i alte magini . Am cumpdrat o magind pentru ecarisaj gi

trebuie s[ ne autoriz[m si sd propunem infiinfarea acestui serviciu care trebuie creat gi

apobat.

Pe partea de dezvoltare din 78 de milioane de lei , 16 milioane de lei sunt din

fonduri proprii, iar 62 de milioane lei sunt din din fonduri europene gi din alte surse .

5



Aceasta sectiune de dezvolatare am analizat-o foarte atent si am constatat ca am avut

lacune anul trecut . Provocarea anilor viitori este s[ pregdtim proiecte ca sd putem accesa

fonduri prin programe ca : P.N.R.R , ANGHEL SALIGNY , A.D.R SUD MUNTENIA,

AG. FONDULUI DE MEDIU .

O deficienf[ a noastrd au fost cadastrele . La ora actuald sunt in lucru cadastrele la

locuinfe pentru tineri, drumurile pe care le dorim, centura de nord etc. . Nu putem discuta

de atragerea unor fonduri europene de 100 milioane de euro dacd nu avem pregdtite

documentaliile . Avem investilii in curs gi acestea sunt cele I I proiecte pe fonduri

europene care sunt interconectate, plus proiectele de anul trecut Ei pe care le continudm".

Dl. Primar a trecut in revistd cele 1l proiecte de investilii in curs , sumele alocate gi

problemele cu care ne confrunt[m la unele din ele .

Dl. Primar : ,, Referitor la lucrarea Reabilitarea FuncfionalS a Pielii Revoluliei, suma

alocatd este de 18 milioane lei. Interesul nostru este sa facem intrarea in parcare Ei

parcarea functionalS. Vrem ca sd realizam aceasta investi{ie etapizat, in c6liva ani de zile .

Facem un proiect cu o solicitare de execulie multianuald a acestui proiect".

Dl. Primar Drago; Soare trece in revist[ obiectivele de investi]ii noi cu valoare de

peste 2.500 lei qi care au documentalia aprobat[ .

Dl. Primar :

o, in lista obiectivelor de investifii noi avem urmdtoarele obiective :

1 . Centrul de instruire multifunclional- Corp 2 la poligon . Aici vrem s5 modernizdmtot

ce inseamn[ cl[diri la poligon, pentru cd avem nevoie de spalii de antrenament pentru

institugiile de forld din Slobozia ( Polilie , Jandarmerie, ISU, Polilia Local5) Ei avem qi o

firmi de pazd pe care trebuie sd o relocdm acolo impreund cu dispeceratul .

2.Loc de Joacd- 1 DECEMBRIE in cartierul G[rii Noi Ei un teren de sport .

3. Amenajare teren de sport - l6"'ngd locul de joaca din vecindtatea restaurantului La Costa,

este o lucrare care se impune, pentru c5 este o zona foarte populatb.

4. Terenurile de sport din zona ANL -urilor .

5. Realizare relea de iluminat pentru spafiu de depozitare maEini abandonate Ei pentru

garaje care au fost ridicate . Vom pune la dispozilie cet[fenilor o suprafaf[ amenajatd,

iluminatd Ei supravegheat[ video pentru depozitarca acestora .

6. Realizare racorduri statii de inc6rcare autobuze electrice.
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7. Alte cheltuieli, care inseamnd toate cheltuielile pe care le vom face si am cerut in acest

sens tuturor ;colilor s5 se modernizeze . Cumpdrdm qi utilaje second hand daci sunt

bune Ei utilizabile .

8. Skate- Park . Dorim si modernizdm Parcul Tineretului unde vom face gi un Skate Park ,

sisteme de irigalii gi cel mai mare loc de joac[ pentru copii din oraq . Vrem ca toate

genera{iile s5 beneficieze de parcuri, care s[ devind atractive pentru tofi locuitorii

oragului indiferent de v6rst6 .

9. Recompartimentare ad[post Bora, aparate de aer condilionat, complex social Bora .

10. Avem un proiect pentru construirea unei creqe in cartierul Gdrii Noi, pe care

consilierii l-au votat ca gi notd conceptuali Ei aqtept[m programul de finanfare prin

intermediulC.N.I .

I l. Discutim de un nou bloc ANL ;i am descoperit c[ avem structura s[lii de sport de pe

Nordului, care este extrem de bine conservatd , $i pe care dorim s[ o transformdm intr-un

bloc de locuin{e pentru profesori gi alte categorii profesionale . De ce profesori ? Pentru

c[ s-a votat o fuziune intr-o fuziune intre cele doud licee Cuza gi Chimie qi sper cd se va

transforma intr-un colegiu tehnic, la care vor preda profesorii pe care ii vom cazain acel

bloc.

12. Am introdus Ei PUZ - zona Rdzoare deoarece avem o probleml cu parc[rile . Sunt 2

locuri identificate unul lang[ $trand si unul in fa[a primelor blocuri ANL , pentru care

avem nevoie dePUZ, ca s5 putem oferi o alternativd cetSlenilor care parcheazd maginile

pe Bd. MateiBasarab .

13. Realizare refea de iluminat public SF,PT,DTAC - pe strada Iezer;i Ion Creang5 in

Slobozia Nou[ .

14. Expertizd dezvoltare stalie de captare Chiciu . Aici am mdrit suma de la 90 de mii de

lei, pentru c[ nu am avut nici un expert care s[ vind gi s[ faci aceastd expertizi . Am

discutat cu CJ Ialomila qi in urma expertizei, vrem sd vedem dacd putem reface frontul de

captare din Dundre, cu accesarea de foduri europene ca sd avem dou[ alternative pentru

alimentarea cu apb a ora;ului . Dorim ;i continuarea investi{iilor pentru ultimele 5 puluri

pe care le mai avem de executat prin forare .

15. Cu stalia de osmozd suntem in proces civil cu executantul Suntem la nivel de

expertizd, Eimergem mai departe .
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16. Racordare la iluminat zona Peri este un obiectiv important gi avem in vedere

dezv oltarca imobiliard a zonei in vi itor.

17. Achizilie montaj centrale termice . Am dotat cu centrale termice independente ,

apartamentele care sunt in proprietatea noastra, pentru cd centralele de bloc nu mai aveau

randamentul optim Ei astfel facturile de intrelinere erau de 7-800 lei pe apartament .

18. Extindere refea de gaz natural Slobozia .Obiectivul este s[ ducem gi s[ completdm

toate refelele de ap[, gaz qi canal in afaru pdfiii carosabile astfel incdt s[ nu mai existe

degraddri ale carosabilului de cdtre diverse societdfi care executd lucrdri subterane.

19. Modernizarc parc El4 este un obiectiv important gi care inseamnd amenajare de alei,

spalii verzi ,sisteme de irigafii , mobilier urban gi iluminat

20. Modernizare Parc Fotovoltaic - este un obiectiv prin care incercdm sd suplinim

consumul foarte mare de energie de la stalia de epurare qi sd optimizim cheltuiala acolo .

21. Retehnologizare treapti aerare- este o lucrare tehnicd pentru care am stabilit cu C.J.

Ialomila Ei cu cei de la S.C. Urban ce avem de frcut.

22. SF relocare iluminat in strada G6rii Noi . Este vorba de mutarea unor stAlpi care se

afl[ pe propietatea cet[fenilor din zon[ .

23. Modernizarea sistemului de iluminat public din Slobozia- Proiect Tehnic Avem

scoasl la la licitalie aceastd lucrare . Suntem in contestalii de 3 luni . Nu mai putem sta gi

trebuie s[ facem pagi rapizi ca sd nu pierdem nici o linie de finanlare pe aceast[ zon6.

24.Extindere centru multifunclional Bora pentru activitSli recreative .

25. Dotiri independente coEuri de gunoi . incerclm sd ludm niqte coquri cu capac , mai

mari , mai frumoase gi mult mai bine securizate.

26. Refele de canalizare pluvialS zona de vest . Aici avem problemele pe care le-a avut qi

dl. Mocioniu Adrian . Trebuie sa termin[m cu pomparea de vest la est a apei menajere qi

cu suprasolicitarea sistemului urban de canalizare .

27. SF aviz copertina stafia de epurare . Dorim sd rezolv[m problema mirosului din oraq .

Prima etapd este rezolvarea problemei mirosului care provine de la stafia de epurare Ei o

facem prin aceasta copertind.

28. Modernizare Extindere $oseaua Nordului , care este zona cu cel mai mare potenlial

de dezvoltare . Vrem s[ facem legdtura cu Slobozia Nou[ prin aceastd zond. La sediul

ISU vom face un sens giratoriu astfel incAt autoturismele sd nu mai circule cu vitezd mare
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in acea zond . De la ISU , vor fi construite parciri in spic pin[ in zona sdlii de sport .

Dup[ blocurile ANL vom construi un alt sens giratoriu . Se va crea o linie verde intre

soseaua Nordului gi zona de rezidenfd .

29. SF-Centura de nord Se impune realizarea unei centuri pe zona de nord a

municipiului astfel incAt tot traficul greu sI nu mai deranjeze linigtea locuitorilor din

Slobozia gi s[ fie direcfionat pe aceastd centurd

30. Pasareld pietonali- DN 2,{ . Este o pasareld metalicd, care va permite traversarea DN

24. suprateran, pentru a se evita traversarea pe gosea, unde avem un trafic foarte intens de

maqini .

31. Achizilie terenuri la SloboziaNoud. Dorim achizilia unorterenuri in acest cartier al

Sloboziei , pentru a face un loc de joacS , un parc , etc. pentru a oferi cetdfenilor de acolo

acces la servicii mai bune qi astfel populalia de acolo s[ simtd cd stau in oragul Slobozia

32. Sta{ii de inc[rcare vehicule electrice. Mergem spre verde . Trebuie pregitit oragul prin

acest proiect care, prevede rcalizarea in 6 localii a celor 12 stalii de incdrcare pentru

vehicule electrice, prin intermediul programului PNRR - finanfare europeand.

33. Dotbri independente DADP - achizilie echipament compactare cilindru 8 tone . Avem

nevoie sd turndm asfalt in Slobozia qi asta inseamnd c5 trebuie sd il turn[m si sb il

compactdm cu utilaje performante.

34. DALI alte cheltuieli - Reabilitare strdzi qi drumuri Slobozia Noud Ei Bora . Acel

excedent bugetar pe care il avem il vom folosi pentru infrastructura rutierS . Vrem sd nu

mai plece tinerii la Bucu, Ciulnila, P[tiniq Ei vrem si ii aducem in Slobozia NouS $i asta

inseamnd reabilitarea acestui cartier .

Restul dotdrilor le veli gdsi in listd foarte transparent . Avem fonduri suplimentare

pentru instituliile subordonate gi aici md refer la Sport, CulturS, Polilie, DADP :

- La Polilia Locald, avem o creEtere a cheltuielilor, pentru cd ne dorim acolo , o

modernizare qi o dotare cu echipamente noi , maqini noi . Dorim extinderea refelei de

monitorizare prin camere video . Trebuie s[ ieEim din logica populistl cb se cheltuie bani .

Banul public se cheltuie pentru siguranla cetdleanului . Suma de 6,7 milioane lei este

creqterea prevdzutd la Polilia Local6.

- La DAS, avem acolo mai multe elemente gi obligalii de indeplinit qi este necesard o

cregtere a bugetului acolo .
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- La DADP- avem o cregtere previlzutd de la 14 milioane leila2l milioane lei .

- La DECT- observali cregterea bugetului . Nu putem avea o cregtere a calitdlii viefii frrd

educafie , culturd qi tineret . Este extrem de important ;i am cerut noului manager sd

aclioneze in consecinld Ei s5 facd toate eforturile astfel incdt viala tuturor locuitorilor

Sloboziei s[ fie foarte frumoasd din punct de vedere cultural . Vreau acliuni cu toate

unitdlile de inv6!6mAnt . Am modernizat c[minul cultural la Slobozia Nou[ unde avem

acliuni cu o frecven!5 mult mai mare. Vom face eforturi dupd jum[tatea anului in funclie

de execulia bugetar5, ca si modernizdm;i Casa de culturb din Slobozia. Se pot vedea in

proiectul de buget foarte transparent toate evenimentele care vor fi organizate anul acesta.

- La SPTL avem cheltuieli cu combustibilii gi ne intereseazb si reducem aceste cheltuieli

qi pe aceastd cale ii transmit fostului primar Adrian Mocioniu cd noi suntem si

beneficiarii muncii lor qi nu neg6m lucrul acesta .

Acesta este in mare bugetul nostru de investilii , este o lucrare mare qi complexd la

care participd foarte mulli oameni ".

Dl. Primar : Dacd sunt intrebdri vizavi de chestiuni tehnice, pe invdjdmdnt ? La

unit[1ile de inv[![mdnt avem evidenfiali banii care au fost dali anul trecut gi anul acesta

;i sunt bani, care se v[d la fiecare unitate de inv[flmdnt ;i invit pe tofi sd stea de vorbd

cu managementul .

CetI{ean din sali : Adicd cine a luat mai mult anul trecut, a luat mai pulin anul

acesta gi invers ?

Dl Primar : Daci s-a finalizat obiectivul, nu mai are nevoie de atdJia bani gi s-au

redus sumele, sau aEteptdm finanfare europeani pentru c[ toli managerii de qcoli cer bani

pentru acoperiq , pentru sala de sport, pentru eficientizarea energeticd gi am spus, banul

public este cel mai scump ban qi haideli s[ accesdm finan][ri europene. Nu se pot cere

bani europeni pentru terenuri de sport , pentru garduri qi alte chestii . Vom moderniza tot

ce se poate moderniza . Am spus de programul ELENA c[ sunt prinse opt loca{ii .

Cam [sta este in mare bugetul , cd este bun cd este r[u, este un buget muncit , un

buget asumat Ei realist pe care dacd il urm[m a$a cum trebuie ;i ne ajutd colegii din

primdrie gi nu ne mai blocheazdunii gi allii prin licitalii gi tot felul de proceduri putem

s6-l ducem lacapdt.

10



Dl Primar Dragog Soare a adus in discufie cele doud obiective strategice ale Primdriei

Slobozia- trecerea mlturatului stradal qi a iluminatului public in responsabilitatea DADP .

Dl Primar : ,, Avem probleme de fiecare datd, cd, nu stiu ce firmd nu vine, nu face, la

fel Ei compania care asigurd mdturatul stradal gdseqte mereu motive s[ ne spun[ de ce nu

poate s[ ne ofere servicii de bunb calitate, motiv pentru care asumat gi direct v[ spun cd

le vom trece in subordinea DADP-ului .

Vom avea un serviciu de salubritate in subordinea DADP, care sd includd

mbturatul stradal gi intrefinerea spaliului verde . Infrastructura logisticl pe care o au cei

de la comp ania care asigurd acum mdturatul stradal este de - 32 de persoane, 32 de lopefi,

32 de mdturi , 32 de tomberoane mici Ei probabil un tractor U 650 cu remorcS, care sI

ridice ce str6ng angaja[ii. Am discutat cu cei de la ADI - ECO ca s5 rupem partea de

mdturat stradal de salubritate gi trebuie sd dotdm DADP cu echipamente profesionale

mecanizate . Nu putem fi bdtaia de joc a nim[nui cd nu avem de ce . Am preluat din

experinla oraEelor mari, care ne-au consiliat pe aceste probleme , vom face investilii qi

trebuie sI lu[m deciziain Consiliul Local .

Al doilea obiectiv strategic este iluminatul public, unde de trei luni de zile suntem in

contestafii . Vi spun cd este Ei un sabotaj undeva . Nu are de sd sufere o comunitate , ca

sd piardd primarul politic. intrelinerea iluminatului public dup[ ce il vom moderniza, va

trece in intre{inerea DADP . Este necesar[ achizitria unui PRB, care este in lista de

achizilii dupd cum ali observat . Mergem intr-o zond de servicii publice de calitate gi

DADP va livra servicii de calitate . Banii sunt cheltuili cu maxim de responsabilitate .

Vrem si facem cel mai mare t6rg agricol anual la Slobozia unde s[ aducem toate

companiile multinalionale gi suntem in asocierepe acest obiectiv cu A.P.P.R . Este extrem

de important sd atragem atenfia investitorilor prin acest eveniment anual, care pune pe

harta importanlei economice din zona agroalimentard Slobozia, acolo unde a fost in

trecut .

in aceastd listd avem qi PUG-ul Municipiului Slobozia , care este o lucrare foarte

complexd gi care deseneaz[ modul in care se dezvoltd oraEul . il avem pus in licitalie .

PUG -ul rcprezintd" buletinul acestui orag . Ce se intdmpld cu granila noastrd la lacul

Amara este iar[gi foarte important . Nu totul este arie protejatd acolo ci doar o parte

mtca"
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Dl. Primar : DacI avefi intreblri ?

Dra. Preqedinte Carla Popa din partea C.J. ELEVI Ialomifa : Din bugetul total al

Municipiului Slobozia, care este bugetul alocat pentru invSldm6nt ?

Dl,Primar : Este o intrebare frumoasd , trebuie sd le adundm . Bugetul pe invdldmdnt

este de 16 milioane de lei .

Dra. Preqedinte Carla Popa din partea C.J. ELEVI Ialomifa : $i pentru burse care

este alocarea ?

Dl Primar : Alocarea pentru burse in 2022 este de 2,215 milioane lei in contextul in

carc ali avut 1,2 milioane in202l. Deci avefi cu un milion de lei mai mult la burse . Noi

am asigurat toate bursele conform cererilor primite de la unitSlile voastre de inv[!5m6nt

Dl . Primar : Daci nu mai sunt intreblri, eu vd mullumesc mult pentru atenfia

acordat[ acestui eveniment . Trebuie sd avem o atenlie deosebitl asupra cheltuirii banului

public . Eu v[ asigur ci nici un leu, cu Etirea mea, nu va fi cheltuit intr-un mod gregit , sau

intr-un mod prin care ar putea fi favorizali unii sau allii . Asta vd pot asigura . V[
mullumesc mult gi ne vedem la qedinfa de buget .

Potrivit prevederilor art.7 alin (10) lit. b) din Legea 5212003, dezbaterea s-a incheiat in

momentul in care toli solicitanJii inscrigi la cuvdnt gi-au exprimat recomanddrile qi au fost

ascultate toate persoanele care au dorit sd-gi exprime punctele de vedere.

Avdnd in vedere cd nu mai sunt alte pucte de vedere , se declard inchise lucr[rile

dezbaterii publice.

Primar Municipiul Slobozia
Drago

Secretar general al Municipiului Slobozia
Jr. Valentin Tqdoran
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Consilier transparenli decizionalI

Cristian Muraragu
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