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Încheiată cu ocazia desfășurării dezbaterii publice a următoarelor proiecte de
hotărâri:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar de
întreținere datorat de beneficiarii și/sau de susținătorii legali ai acestora pentru serviciile
furnizate de Căminul pentru Persoane Vârstnice din municipiul Hunedoara.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea subvenției de la bugetul local al municipiului
Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate în municipiul Hunedoara, eveniment care a avut loc în data de 16.10.2015, ora
16.00.
Procedura de consultare publică a fost inițiată prin anunțul nr. 66938/02.10.2015,
pentru ora 16.00, la sediul municipiului Hunedoara, Bulevardul Libertății nr. 17 în sala de
ședință, etajul I, camera 9, în scopul dezbaterii publice a proiectelor de hotărâri menționate
mai sus.
În data de 12.10.2015 s-a reluat anunțul prin publicarea pe pagina de internet a
instituției și afișarea pe panoul de afișaj a Invitației la dezbaterea publică a proiectelor de
hotărâri, prin care au fost invitați să participe la eveniment cetățenii, persoanele fizice și
juridice, organizațiile societății civile, organizațiile neguvernamentale și reprezentanții
instituțiilor publice interesate.
Proiectele de hotărâri, însoțite de expunerea de motive, raportul compartimentelor de
specialitate care au participat la elaborarea proiectelor de hotărâri și anexele aferente
proiectelor de hotărâri, au fost afișate la sediul instituției și pe pagina de internet
www.primariahd.ro la secțiunea Transparență Decizională la data de 02.10.2015.
Invitația la dezbatere publică a fost afișată le sediul instituției și pe pagina de internet
la adresa www.primariahd.ro la secțiunea Informații Publice, subsecțiunea Dezbatere
publică la data de 12.10.2015.
Dezbaterea publică a fost convocată a se desfășura în sala de ședință aflată la
sediul instituției din municipiul Hunedoara, Bulevardul Libertății nr.17, localitatea
Hunedoara, începând cu ora 16.00.

La ora începerii dezbaterii sunt prezenți: conducerea executivă a primăriei,
reprezentată prin primar Viorel Arion – inițiatorul proiectelor de hotărâri, domnul Spiridon
Pantelimon – directorul executiv al Direcției Juridice, doamna Berbeniță Genica – directorul
executiv al Căminului pentru Persoane Vârstnice, domnul Poantă Marinel - șeful Serviciului
Administrarea Domeniului Public și Privat, domnul Ardelean Tiberius – inspector de
specialitate în cadrul Compartimentului de Autorizare, Monitorizare și Transport Public
Local, domnul Fan Valentin Dorin – directorul general al Societății Comerciale Prim
Transprest Hunedoara S.R.L. și doamna Toma Valerica – șef Serviciul Informații pentru
Cetățeni și Relații Publice.
În contextul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, prin organizarea acestui eveniment de consultare publică se urmărește stimularea
participării și implicării cetățenilor la luarea deciziilor pe plan local și crearea unor relații de
colaborare între cetățeni și administrație, astfel încât procedura de adoptare a actelor
normative să respecte prevederile legale de informare, supunere spre dezbatere publică și
accesul publicului la luarea deciziilor.
Primăria municipiului Hunedoara susține cu tenacitate principiile democrației
participative, în care orice cetățean își poate exprima opinia cu privire la proiectele de
hotărâri aflate pe ordinea de zi, proiecte care îi poate afecta viața cotidiană. Acest proces
de consultare publică se bazează pe cetățeanul educat și informat, cu acces liber la
informația publică, cu opinii și argumente care îi permit să participe activ la viața publică a
societății. În cadrul evenimentului cetățeanul poate critica argumentat politicile imprudente
și poate veni cu soluții concrete la probleme cu care se confruntă comunitatea la un
moment dat.
La Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice din cadrul Primăriei
municipiului Hunedoara până la data organizării dezbaterii publice din data de 16.10.2015
nu au fost înregistrate cereri, propuneri, sugestii scrise și opinii cu valoare de recomandare
privind proiectele de hotărâri.
La data și ora menționată din partea cetățenilor au fost interesați de prezentarea și
dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind acordarea subvenției de la bugetul
local al municipiului Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara, următoarele persoane: doamna
Bârgău Denisa, domnul Bârgău Sebastian, domnul Bobora Călin și domnul Scutaru Mihai
Florin. Domnul Petrovici Adam a confirmat participarea la eveniment, s-a înscris pe lista cu
participanții la dezbaterea publică, însă din motive personale nu a fost prezent la
dezbaterea în plen a proiectelor de acte normative.
Participanții înscriși pe lista cu persoanele prezente la acest eveniment nu au
solicitat prezentarea și dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre privind aprobarea
cuantumului costului mediu lunar de întreținere datorat de beneficiarii și/sau de susținătorii
legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Căminul pentru Persoane Vârstnice din
municipiul Hunedoara. Nefiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre privind
aprobarea cuantumului costului mediu lunar de întreținere datorat de beneficiarii și/sau de
susținătorii legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Căminul pentru Persoane
Vârstnice din municipiul Hunedoara, procedura de consultare publică se încheie, proiectul
de hotărâre urmează a fi supus dezbaterii comisiilor de specialitate ale consiliului local și
aprobat în plenul acesteia.
În deschiderea ședinței doamna Toma Valerica a propus modul de desfășurare al
ședinței organizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică. Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice
împreună cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniu au publicat în data de 02 octombrie

2015 anunţul care cuprinde denumirea proiectelor de hotărâri, data publicării, data şi
modalităţile până la care se pot formula opinii, propuneri şi recomandări, posibilităţile de
acces al persoanelor interesate de documentaţie. Toată documentaţia aferentă proiectelor
de hotărâri s-a afişat: pe pagina de internet a instituţiei la secţiunea Transparență
Decizională, prin afişare la sediul instituţiei, consultare la Serviciul Informații pentru Cetățeni
și Relații Publice, prin transmitere pe e-mail către mass – media locală. În acest context,
astăzi, 16 octombrie 2015 s-a organizat această întâlnire în care să se dezbată public
proiectul privind acordarea subvenției de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru
activitatea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul
Hunedoara. Pentru creșterea transparenței procesului de consultare publică și implicarea
activă a cetățenilor în procesul de elaborare a proiectelor de hotărâri, primăria a decis
organizarea acestei întâlniri în care participanții să-și exprime poziția, să-și formuleze public
amendamentele și să argumenteze în mod expert opiniile. Participanţii la dezbatere care se
înscriu la cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de
hotărâre aflat pe ordinea de zi. În cadrul dezbaterii nu se vor lua în considerare problemele
personale ale participanţilor precum şi opiniile, sugestiile şi sesizările care nu au tangenţă
cu subiectul aflat în discuţie. Propunerile, sugestiile şi opiniile participanţilor la dezbatere se
consemnează în procesul – verbal al dezbaterii, se înregistrează audio şi se transmit,
împreună cu recomandările scrise, iniţiatorului proiectului şi Serviciului Administraţie
Publică Locală. Pe cei care doresc să ia cuvântul îi rog să se prezinte deoarece şedinţa
este înregistrată audio şi toate propunerile vor fi transmise către Consiliul local în vederea
analizării acestora. Proiectul de hotărâre elaborat în forma finală şi actele care stau la baza
acestuia, precum şi procesul – verbal al dezbaterii publice însoţit de recomandările scrise,
se supun dezbaterii consilierilor în comisiile de specialitate ale Consiliului local potrivit
procedurii de adoptare consacrate.
Consiliul local are competenţa exclusivă de adoptare a hotărârilor, punctele de
vedere exprimate în cadrul dezbaterilor publice având valoare de recomandare.
La şedinţa de astăzi participă: domnul primar Viorel Arion – inițiatorul proiectelor de
hotărâri, domnul Spiridon Pantelimon – directorul executiv al Direcției Juridice, domnul
Poantă Marinel - șeful Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat, domnul
Ardelean Tiberius – inspector de specialitate în cadrul Compartimentului de Autorizare,
Monitorizare și Transport Public Local, domnul Fan Valentin Dorin – directorul general al
Societății Comerciale Prim Transprest Hunedoara S.R.L.
Primarul municipiului Hunedoara Viorel Arion, deschide dezbaterea publică și
prezintă o scurtă informare cu privire la acordarea subvenției din bugetul local al
municipiului Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate în municipiul Hunedoara.
Domnul Bârgău Sebastian și domnul Bobora Călin au solicitat clarificări referire la
facilitățile acordate anumitor categorii de persoane, la necesitatea acordării subvenției
pentru transportul public local, susținând că această subvenție se poate elimina în situația
în care se va majora tariful biletelor. Domnul Bobora Călin și domnul Bârgău Sebastian au
arătat că nu se opun acordării facilităților și acordării subvenției, însă au precizat că efectele
acestor măsuri pot fi negative. De asemenea s-a subliniat că, în acest caz, toată
răspunderea cu privire la acordarea subvenției pentru transportul public local de persoane
prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a municipiului Hunedoara va aparține
exclusiv consiliului local.
Domnul Fan Valentin Dorin - director general al S.C. Prim Transprest Hunedoara
S.R.L. a susținut că veniturile societății sunt formate din încasarea directă de la beneficiarii
serviciului public de transport public local a tarifelor, din bilete și abonamente precum și
sumele lunare acordate de consiliul local pentru anumite facilități acordate unor categorii de
persoane, stabilite prin legi și prin hotărâri ale consiliului local. Totodată, a precizat că
modalitatea prin care se asigură finanțarea cheltuielilor curente și de capital necesare

pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate sunt
asigurate din veniturile operatorului de transport care sunt formate din încasarea de la
utilizatorii serviciului a tarifelor reprezentând contravaloarea serviciului prestat și subvenția
de la bugetul local, calculate ca diferență de tarif. În plus a mai menționat că, serviciul
public subvenționat de transport public local se stabilește prin hotărâre a consiliului local.
Un ultim argument a făcut referire la preocuparea majoră a societății pentru limitarea
pierderilor în activitatea de transport public, în condițiile creșterii prețurilor de consum
pentru servicii, a cheltuielilor de exploatare în general, dar și asigurarea continuității
prestării serviciului de transport impun, pe lângă măsuri de ordin administrativ și acordarea
subvenției.
Domnul Poantă Marinel - șef Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat a
adăugat că tarifele actuale practicate de societate au fost aprobate prin hotărâre a
consiliului local și se apropie de limita maximă de suportabilitate pentru publicul călător și
nu se impune majorarea tarifului actual. Calculul tarifului pe călătorie/abonament este
stabilit în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 272/2007 pentru aprobarea
Normelor cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de
transport public local de persoane. Actualele tarife la biletele și abonamentele pentru
transportul public local de persoane prin curse regulate, au fost aprobate prin hotărâre a
consiliului local, iar pentru pensionarii cu venituri până la 1500 de lei s-a acordat un anumit
număr de bilete gratuite.
Domnul Spiridon Pantelimon – director executiv al Direcției Juridice a făcut
precizări cu privire la serviciul public subvenționat de transport ca fiind acel transport public
care necesită subvenții bugetare. Valoarea subvenției pentru efectuarea activității de
transport este egală cu diferența dintre costurile și veniturile respective. Modalitatea de
acordare de către consiliul local a subvenției alocate pentru acoperirea cheltuielilor de
transport public local de persoane se realizează prin depunerea unei adrese lunare a
subvenției, însoțită de o documentație care cuprinde acte justificative cu privire la
efectuarea cheltuielilor solicitate a fi subvenționate. Acordarea subvenției se face lunar pe
baza facturii emise în baza evidenței contabile aferente serviciului de transport public local.
Operatorul de transport public local are dreptul să primească subvenții pentru facilitățile
acordate anumitor categorii de persoane, stabilite prin legi speciale și hotărâri ale consiliului
local.
În cadrul dezbaterii publice, s-a depus în scris și susținut de domnul Scutaru Mihai
Sorin următoarele propuneri cu privire la proiectul de hotărâre privind acordarea subvenției
de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport
public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara:
”1. Pentru calculul cât mai corect al subvenției, societatea Prim Transprest
Hunedoara S.R.L., operatorul autorizat de transport, să depună odată cu cererea pentru
acordarea subvenției, pe lângă balanța de verificare lunară și anexa privind structura pe
elemente de cheltuieli pentru stabilirea, ajustarea și modificarea tarifului mediu pentru
serviciul de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate, aprobată prin
Ordinul A.N.R.S.C. nr. 272/2007.
2. Să se realizeze cel puțin o dată pe an un control al Compartimentului de Audit
Intern, asupra activității serviciului de transport public local executat de societatea Prim
Transprest Hunedoara S.R.L.”
La sfârșitul consultărilor, inițiatorul proiectului de hotărâre – primarul municipiului
Hunedoara Viorel Arion a comunicat participanților că toate observațiile și propunerile
formulate urmează a fi analizate la nivelul instituției noastre și mulțumește tuturor pentru
participare.

Anexăm prezentei minute punctul de vedere formulat de domnul Scutaru Mihai Sorin,
depus în contextul organizării dezbaterii publice.
Minuta dezbaterii publice se va afișa pe panoul de afișaj de la sediul Primăriei
municipiului Hunedoara și pe pagina de internet a instituției www.primariahd.ro la secțiunea
Informații Publice, subsecțiunea Dezbatere publică.

SECRETAR,
Spiridon Pantelimon

Serviciul Informații pentru
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Toma Valerica
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