INFORMARE DEZBATERI PUBLICE BUGET 2013-MUNIC.CLUJ-NAPOCA.

Stimati membrii CCL ,
La initiativa Primariei Cluj-Napoca si in acord cu cerintele Legii nr.52/2003,in zilele de 5,7 si 8 martie
2013,au avut loc dezbateri publice pe proiectul de buget 2013,cu concentrare discutiilor
pe:INFRASTRUCTURA SI DEZVOLTARE;EDUCATIE,CULTURA SI CULTE;SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA.
Vazand opiniile exprimate de catre Consiliul Civic Local,in decursul anilor 2004-2012,cu privire la
elaborarea,dezbaterea, aprobarea ,urmarirea si raportarea executiei bugetului municipiului ClujNapoca,am solicitat executivului institutiei,pe data de 4 martie a.c.urmatoarele:
- un raport preliminar a executiei bugetului pe anul 2012,comparativ cu ultima rectificare din
decembrie 2012,
- o fundamentare analitica a elementelor de venituri si de cost propuse,avand la baza si seria
de cifre de venituri si cheltuieli din ultimii 2-3 ani.
- devizele estimative pentru investitiile incepute in anii anteriori si pentru care s-au propus
noi alocari de sume in vederea continuarii si finalizarii lor,din care sa se scada cheltuielile
efectuate pana la finele anului trecut si prin diferenta sa se vada pe fiecare obiectiv ce sume
mai sunt de alocat,
- evaluarea stadiului fizic in care au ajuns la inceputul anului 2013,OBIECTIVELE
OPERATIONALE,cuprinse in “STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA APROBATA PENTRU
PERIOADA 2006-2013”,care dintre cele terminate au insumate costurile efectiv angajate si
care din cele neterminate sau neincepute mai trebuie avute in vedere in bugetarea viitoare,
- numaru efectiv de angajati din Primarie,nr.posturi neocupate,regimul se salarizare,
- conditiile de alocare a drepturilor de transport gratuit pentru
pensionari,studenti,elevi,conditiile acordarii subventiilor pentru caldura si modul cum sunt
respectate cerintele legale,
- cum este organizata munca in folosul comunitatii si suma cu care va fi degrevat bugetul
anului 2013,
- capacitatea de autofinantare a municipiului in perspectiva trecerii din 2014 la
descentralizarea administrativa si la regionalizare.

Participarea din parte executivului Primariei a fost la nivel de Primar,Viceprimari,Directori si Sefi de
Depatamente implicate in domeniile dezbatute.

Consilierii locali au asigurat o prezenta osciland intre 8 si 10 de fiecare dezbatere,majoritatea venind cu
propuneri documentate si argumentate,dimensionate cifric in estimari rezonabile.
Din partea cetatenilor au fost prezente si active ONG-urile interesate,atat de alocarile de bani pentru
propiile proiecte cofinantate cu Primaria cat si de zona de interes pe care activeaza.
Sporadic,reprezentanti ai asociatiilor de locatari au facut propuneri de alocari pentru lucrari sau actiuni
de interes strict local.
In timpul celor 3 zile de dezbateri am extins paleta intrebarilor si propunerilor adresate in numele CCL
sau in nume propriu cu urmatoarele:
- colectarea mai buna a taxelor si impozitelor locale,tinand seama ca an de an se acumuleaza
restante nerecuperate,
- instituirea unui mod nou de alocare a tichetelor gratuite pentru transportul in comun,in
functie de utilizarea efectiva a acestor facilitati din banul public pentru a evita
subventionarea ascunsa a Regiei de Transport Urban Cluj si a aduce servicii si venituri reale
din exploatarea nevoilor de transport din zona metropolitana.
- neocuparea celor 195 de posturi libere din cele 1176 aprobate si reducerea,prin
redistribuire a schemei actual ocupate.
- cuprinderea in veniturile si cheltuielile bugetate pe 2013 a efectului majorarii prin indexare
cu 16% a taxelor si impozitelor locale din acest an.
-

organizarea riguroasa a activitatii legiferate pentru munca in folosul comunitatii.

Potentialul de economisire, estimat pe seama actiunilor de mai sus, se ridica la 24.000.000 lei si s-a
propus a fi redirectionat spre educatie, sport, cultura si dezvoltare .
La finalul celor trei zile de dezbateri,majoritatea celor prezenti au agreat propunerea ca toate
problemele ridicate si toate propunerile facute sa intre in zona de evaluare si analiza a specialistilor din
Primarie si abia apoi sa fie formulate raspunsuri publice si discutii cu aprobari in Consiliul Local.
Separat, s-a cerut ca pe intreg parcursul anului 2013, Primaria sa se concentreze pe realizarea
obiectivelor de dezvoltare bugetate si sa renunte la mesaje electorale cu alte proiecte.
In timpul dezbaterilor s-a avansat promisiunea de revizuire a proiectului de buget prezentat, luindu-se
in considerare propunerile facute.
In sedinta Consiliului Local din 15 martie 2015, bugetul municipiului Cluj-Napoca a fost supus votului CL,
cu foatre multe modificari de substanta, atat pe total cat si pe capitole si elemente de buget , multe
dintre schimbarile operate in cifre fiind greu de inteles, in masura in care varianta de proiect a avut o
minima fundamentare.

Veniturile suplimentare identificate dupa dezbaterea publica si modificarile operate la cererea celor
prezenti, confirma faptul ca nevoia de fundamentare si de consultare a cetatenilor este imperativa.
De altfel,din dezbaterile desfasurate au reiesit ca pagubele de suportat din bugetul CL,pe seama
cererilor de despagubiri aflate pe rolul instantelor ar putea depasi chiar nivelul total al bugetului propus
pe anul 2013,chiar daca Primarul sustine ca poate acoperi doar procesele pierdute cu salariatii si asta din
efectul indexarilor de taxe si impozite locale cu 16%.
Este de remarcat interesul clujenilor pentru gospodarirea banului public dar si tendinta tot mai evidenta
a Primarului de a intimida,ironiza si stavili initiative de buna factura profesionala.
In final,doresc sa remarc atat receptivitatea administratiei locale pentru dialogul si transparenta in
colectarea si cheltuirea banilor,cat si modul nefiresc in care au fost analizate propunerile cetatenilor si
consilierilor ,astfel incat raspunsul public postat pe site-ul Primariei (anexa),vine si confirma un mod de
comunicare ce poate fi imbunatatit.
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