MINUTA
dezbaterii publice din 26.04.2021 a proiectului de buget local al Municipiului Codlea pentru
anul 2021

Avand in vedere anuntul privind organizarea dezbaterii publice referitoare la propunerea bugetului
local al Municipiului Codlea, pe anul 2021 organizat in conformitate cu prevederile Legii 273 /
2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu
prevederile Legii 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, astazi,
26.04.2021, a avut loc dezbaterea publica a proiectului mai sus mentionat.
Au participat din partea executivului: dl. primar Cîmpeanu Paul Mihai , dl.administrator
public Ciolan Stefan Octavian, dna Papara Mirela – sef serviciu Contabilitate, dl. Cîrstolovean Adrian
consilier in cadrul seviciului Contabilitate;
Dl. primar Cîmpeanu Paul Mihai deschide sedinta, anunta alocarea a 5 minute pentru fiecare
participant, pentru propuneri, recomandari, opinii legate de proiectul de buget, atat pentru cei prezenti
in sala Casei de Cultura, cat si a celor inscrisi online pe platforma ZOOM.
Proiectul de buget al Municipiului Codlea a fost afisat pe site-ul autorității publice și la
avizierul de la sediul acesteia, precum si pe site-ul Ministerului Dezvoltarii.
Dna. Papara Mirela prezinta proiectul de buget, pe structura acestuia, si modificarile aduse.
Veniturile totale ale bugetului local prevazute in proiectul de buget sunt de 70 milioane lei, iar
cheltuielile totale de 71 milioane lei. Apoi sunt prezentate cheltuielile pe fiecare capitol bugetar si
programul de investitii.
Dl. primar Cimpeanu Paul Mihai vorbeste despre performanta executivului prin faptul ca
excedentul anului trecut a fost de numai de 1 milion lei. Se prezinta in continuare procentele alocate
din bugetul pentru investitii ( 41% ), si se face precizarea ca inca aproximativ 20 milioane lei vor fi
cheltuiti suplimentar pentru investitiile derulate prin programe guvernamentale de la Agentia
Nationala de Investitii si Agentia Nationala pentru Locuinte. Cheltuielile de personal reprezinta 18%
din bugetul propus, iar cheltuielile cu bunurile si serviciile, legate de functionarea institutiei, lucrari
de intretinere strazi, indicatoare, deszapezire, curatenie stradala etc. reprezinta 23% din bugetul local.
In bugetul local au fost cuprinse multe studii legate de calitatea aerului, de trafic, auditari, planuri,
strategii , intocmirea de registre, toate facand parte din strategia de atragere de Fonduri Europene
Nerambursabile in perioada 2021-2027, cand vor fi disponibili bani pentru dezvolatare si mediu.
Primul din partea cetatenilor ia cuvantul dl. consilier judetean Agache Aurel Dionisie. Acesta
propune cresterea sumei de 80.000 lei alocate in bugetul local pentru studiul privind calitatea aerului,
precizand ca suma ar fi nerealista si propune suplimentarea acesteia cu inca 40.000 lei, precizand ca
studii similare sunt realizate in alte tari, precum Germania, Franta, cu minimum 60.000 euro. Ca si
sugestie face referire la o hotarare de Consiliu Local prin care o firma se obliga sa asigure, cu titlu
gratuit, Municipiului Codlea produse de balastiera, propune o atentie sporita din partea executivului
fata de aceasta operatiune.
Dl. primar Cimpeanu Paul Mihai ii raspunde ca toate studiile fac parte din strategia de atragere
de Fonduri Europene Nerambursabile si de la Bugetul de Stat pentru perioada 2021-2027 si ca pe
langa cel referitor la calitatea aerului sunt prevazute si studii de inundabilitate si de trafic pentru
rezolvarea problemelor de mediu.
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Urmatorul ia cuvantul dl. consilier local Urdea Virgil. Acesta face referire la cuprinderea in
buget la cheltuieli de capital a sistematizarii cartierelor de locuinte colective ale Municipiului Codlea
(Magurii, Colorom, Muntisor, Codlea Nord, Primaverii - 9Mai)
Dl. primar Cimpeanu Paul Mihai ii raspunde ca prin sistematizarile cartierelor sa are in vedere
identificarea si rezolvarea problemelor de infrastructura din cartiere, infiintarea de spatii de joaca
pentru copii, precizand ca exista diferente de sistematizare intre cartierele mentionate. Se are in vedere
intabularea domeniului public, a strazilor si spatiilor verzi.
Ultimul ia cuvantul dl. Vlad Constantin, din partea Asociatiei Sportive „Power Gym”. Acesta
este interesat de bugetul alocat sportului si propune alocarea unei sume mai mari, tinand cont de faptul
ca va fi infiintata in Codlea, Federatia Romana de Skandenberg.
Dl. primar Cimpeanu Paul Mihai ii raspunde acestuia, precizand si importanta sportului pentru
copiii din localitate si nu numai, ca suma alocata sportului este de 265 mii lei si ca se are in vedere
alocarea de sume suplimentare si pentru cresterea prestigiului localitatii.
Avand in vedere ca nu mai au fost alte aspecte de dezbatut, sedinta s-a declarat inchisa de
catre dl. primar Cîmpeanu Paul Mihai.

Intocmit,
Adrian Cirstolovean
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