Consiliul local al ora[ului T `rgu Neam]

PROCE S VE RB AL

~ncheiat ast\zi 06.10.2011, `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului
T`rgu Neam] care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00 `n sala de [edin]e a
Consiliului local.
La [edin]\ particip\ doamna secretar jr. Laura Elena Maftei, domnul jurist Ciprian
Iovoaea, domnul Vasile Luculescu-administrator public [i reprezentan]i ai presei locale.
Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri sunt
prezen]i 13. Absenteaz\ domnii consilieri Boca Ioan Doinel, Dron Vasile, Gr\dinariu
Dorin, Lungu Serafim, {oric Florin [i Petrariu Iftime.
~n continuare, doamna secretar d\ citire notei de propuneri.
Not\ de propuneri :
1. Proiect de Hot\ râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna
Octombrie 2011.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: jr. Laura Elena Maftei
2. Proiect de Hot\râre privind `nregistrarea Prim\riei ora[ului T`rgu Neam] `n
SNEP, procentul [i modul de suportare a comisionului bancar la tranzac]iile online
conform Ordinului nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
Sistemul na]ional Electronic de Plat\ online a taxelor [i impozitelor utiliz^nd cardul
bancar(SNEP).
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ec. Elena Pup\zan
Not\ de propuneri suplim entar\ :
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea organigramei [i al statului de
func]ii al Spitalului or\[enesc ,,St^ntul Dimitrie’’ T`rgu Neam] pentru anul 2011.
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Doamna secretar anun]\ sosirea domnului consilier Gr\dinariu Dorin.
Tot doamna secretar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna octombrie s\ fie
domnul consilier Andoni Neculai. Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
~n continuare, doamna secretar d\ cuv^ntul domnului consilier Andoni Neculai,
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei.
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi.
2. Proiect de Hot\râre privind `nregistrarea Prim\riei ora[ ului T`rgu
Neam] `n SNEP, procentul [i modul de s uportare a comisionului bancar la
tranzac]iile online conform Ordinului nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind Sistemul na]ional Electronic de Plat\ online a taxelor [i
impozitelor utiliz^nd cardul bancar(SNEP).
Comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\
Comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\
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Comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\
Doamna secretar anun]\ sosirea domnului consilier {oric Florin.
Domnul consilier Andoni Neculai: eu, `n general votez orice proiect de hot\r^re care
vizeaz\ cre[terea eficien]ei [i diminuarea efortului. Proiectul de hot\r^re `n cauz\ se
`ncadreaz\ `n aceast\ categorie de proiecte. P\rerea mea este `n leg\tur\ cu modul de
suportare a acestui comision.Sunt trei moduri care sunt expuse `n raportul de specialitate
al proiectuilui. ~n comisie a fost prezentat doar unul singur- acela ca acest comision s\
fie suportat integral de c\tre contribuabil.
Cele trei moduri sunt: acest comision s\ fie suportat integral de institu]ie,
integral de institu]ie [i contribuabil sau integral de contribuabil. P\rerea mea era ca
acest comision s\ fie suportat integral de institu]ie.
Ia cuv^ntul doam na economist Elena Pup\zan: propunerea noastr\ a fost ca acest
comision s\ fie suportat de contribuabil.
Doamna secretar: ideea a fost ca, cine vrea s\ pl\teasc\ online, s\ pl\teasc\ [i
comisionul. Dac\ nu, s\ vin\ s\ pl\teasc\ la sediul Prim\riei taxele [i impozitele.
Domnul consilier Andoni Neculai: acest comision trebuie pl\tit de c\tre beneficiar.
Nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. Sa votat `n unanimitate ,,pentru’’.
Not\ de propuneri suplim entar\ :
1. Proiect de Hot\râre privind aprobarea organigramei [i al statului de
func]ii al Spitalului or\[enesc ,,St^ntul Dimitrie’’ T`rgu Neam] pentru anul 2011.
Doamna economist Olteanu Magdalena din cadrul Spitalului or\[enesc ,,Sf^ntul
Dimitrie’’ T`rgu Neam] prezint\ acest proiect de hot\r^re. Se eviden]iaz\ modific\rile
efectuate `n organigrama Spitalului [i care se reg\sesc `n raportul de specialitate al
proiectului.
Ia cuv^ntul domnul Vasile Luculescu-pre[edintele Consiliului de Administra]ie de
la Spital : suntem `ntr-o situa]ie critic\, generat\ de lipsa unui medic anestezist.
~ncerc\m s\ aducem pe cineva de la Ia[i, care s\ fie angajat pe aceast\ func]ie, deoarece
f\r\ anestezist actul medical este ,,mort’’.
Nu mai sunt alte discu]ii pe marginea acestui proiect de hot\r^re [i se supune la vot. Sa votat `n unanimitate ,,pentru’’.
Nemaifiind alte discu]ii, domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile
[edin]ei.
Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
Consilier Andoni Neculai

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea
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