Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi 12.08.2010 `n [edin]a extraordinar\ a Consiliului local al ora[ului
T`rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 16.00 `n sala de [edin]e a
Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Decebal Arn\utu, d.na secretar jr. Laura Elena
Maftei, dl. Luculescu Vasile-administrator public, dl. jurist Ciprian Iovoaea,
reprezentan]i ai presei locale [i ai radioului Flash FM T`rgu Neam].
Domnul Primar al ora[ului T`rgu Neam]-Decebal Arn\utu, deschide lucr\rile [edin]ei
de Consiliu local, convocat\ conform dispozi]iei nr. 763 din 06.08.2010.
Doamna secretar face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri sunt prezen]i
17, lips\ fiind domnii consilieri Dron Vasile [i Petrariu Iftime . {edin]a este legal
constituit\.
Doamna secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a da citire notei de propuneri.
Not\ de propuneri :
1. Proiect de Hot\ râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna
august 2010.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: jr. Laura Elena Maftei
Domnul Primar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna august s\ fie domnul
consilier Burlacu Ion.Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea componen]ei Consiliului de
Administra]ie din cadrul Spitalului or\[enesc T`rgu Neam]
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: jr. Mihaela Nevoie
3. Proiect de Hot\r^re privind aprobarea organigramei [i al statului de
func]ii pentru aparatul de specialitate al Primarului [i pentru unit\]ile subordonate
Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam]
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: Elena Ioni]\
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea transmiterii `n folosin]\ gratuit\ a
suprafe]ei de 3.000 m.p. teren apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu
Neam], c\tre Parohia Sf Voievozi T`rgu Neam]
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ing. Margareta Dorneanu

5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea transmiterii `n folosin]\ gratuit\ a
suprafe]ei de 3.000 m.p. teren apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu
Neam], c\tre Parohia Sf Nicolae – Humule[ti;
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ing. Margareta Dorneanu
6. Proiect de Hot\râre privind atribuirea în proprietatea unor persoane
fizice a unor suprafeţe de teren situate în intravilanul ora[ului Tîrgu Neamţ,
conform art. 36 din Legea 18/1991, cu modificările si completările ulterioare
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ing. Margareta Dorneanu
7. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n
vederea concesion\rii a unor suprafe]e de teren apar]in^nd domeniului public al
ora[ului T`rgu Neam]
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ref. Maria Amih\iesei
8. Proiect de hot\r^re privind stabilirea cuantumului garan]iei aferente
contractelor de concesiune, `n conformitate cu prevederile art. 56 din OUG 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ref. Maria Amih\iesei
Se supune la vot nota de propuneri .S-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
Se trece la discutarea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi :
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea componen]ei Consiliului de
Administra]ie din cadrul Spitalului or\[enesc T`rgu Neam]
comisia nr. 1-aviz favorabil, cu propunerea ca din Consiliul de administra]ie s\
fac\ parte domnii consilieri B\l]\tescu Vasile(titular) [i Cojocariu Vasile(supleant).
Domnul consilier Cojocariu Vasile spune c\ renun]\ la aceast\ func]ie.
La acest proiect de hot\r^re, domnul consilier Boac\ Dan s-a ,,ab]inut’’ `n comisie.
comisia nr. 2-aviz favorabil, cu propunerea ca din Consiliul de administra]ie s\
fac\ parte domnii consilieri Acioc^rl\noae Aurel(titular) [i Mironeasa Adrian(supleant).
comisia nr. 3-aviz favorabil, comisia a fost deacord cu reprezentan]ii celorlalte
foruri, iar din partea Consiliului local se propune, ca din Consiliul de administra]ie s\
fac\ parte domnii consilieri Cojocaru Ioan(titular) [i Brodoceanu Iulian(supleant).
Ia cuv^ntul domnul consilier Cojocaru Ioan care spune c\ `n]elege s\ candideze pentru
func]ia de membru supleant iar locul s\u de membru titular s\ fie ocupat de c\tre domnul
consilier Mironeasa Adrian.
Domnul consilier Brodoceanu Iulian spune c\ se retrage din func]ia de membru supleant
din Consiliu de administra]ie.
Domnul pre[edinte de [edin]\ spune c\, `n aceste condi]ii, vor fi propu[i ca membri `n
Consiliu de Administra]ie urm\torii domni consilieri : Acioc^rl\noae Aurel [i Mironeasa
Adrian(titulari) [i B \l]\tescu Vasile [i Cojocaru Ioan(suplean]i).
Nu mai sunt alte propuneri [i se trece la confec]ionarea buletinelor de vot cu propunerile
f\cute.

Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai care spune c\ acest proiect de hot\r^re
are la baz\ Legea nr.95/2006 privind reforma `n domeniul s\n\t\ ]ii, care a fost
modificat\ prin OUG 48/2010.~n momentul de fa]\ exist\ un proiect de lege, care va fi
dezb\tut `n sesiune extraordinar\ a Parlamentului `n perioada 24-25 august, care se
refer\ la descentralizarea spitalelor.
Domnul consilier Andoni `ntreab\ dac\ nu este prematur ca s\ se voteze acum un
Consiliu de Administra]ie at^t timp c^t nu apare cadrul legal definitiv, pentru c\ sigur
vor fi modific\ri sau poate nu vor fi, astfel `nc^t s\ [tim rezultatul dezbaterii din
Parlament.
Domnul Primar spune c\ data de 01 iulie a fost termenul de intrare `n descentralizare
a spitalelor, iar dac\ `n Parlament vor fi modific\ri, cu siguran]\ c\ [i noi ne vom
adapta la aceste modific\ri. Spitalul trebuie s\ func]ioneze iar Consiliul de Administra]ie
trebuie s\-[i intre `n atribu]ii.
Ia cuv^ntul domnul consilier Axinia Tudorel care informeaz\ membrii Consiliului
local c\, `n calitatea sa de manager a Spitalului se g\se[te `n incompatibilitate cu func]ia
de consilier local [i solicit\ domnilor consilieri s\ fie acceptat\ `ncetarea calit\ ]ii sale de
membru `n Consiliu local din partea PDL.Tot domnul consilier Axinia Tudorel
informeaz\ pe domnii consilieri, c\ Spitalul or\[enesc T`rgu Neam] s-a `ncadrat `n
parametrii func]ionali [i f\c^nd un bilan] al acestei activit\]i, unitatea nu `nregistreaz\
la aceast\ dat\ datorii la prestatorii de servicii iar salariile sunt asigurate inclusiv
pentru luna septembrie 2010. Asigur\ pe domnii consilieri c\ activitatea Spitalului din
T`rgu Neam] se va desf\[ura la fel de bine indiferent de subordonarea sa la autoritatea
central\ sau local\.
Cu privire la finan]area Spitalului, domnul consilier Axinia spune c\ aceasta se
realizeaz\ `n propor]ie de 80-90% din contravaloarea serviciilor decontatea de CAS
pentru serviciile medicale prestate de spital, o finan]are din partea Ministerului
s\n\t\]ii(programe de s\n\tate na]ional\ :TBC, SIDA etc.) dar [i pl\]i pentru reziden]i [i
personalul medical aflat `n perioada de preg\tire [i un procent r\mas, din partea
autorit\]ii locale, care reprezint\ m\surile de `ntre]inere [i de asigurare a bunei
func]ion\ri a cl\dirilor-patrimoniul Consiliului local.
Tot domnul consilier Axinia mul]ume[te Consiliului local [i domnului Primar pentru
sprijinul acordat, `n special cu privire la repararea pavilionului sp\l\torie [i buc\t\rie care
din cauza degrad \rii, era predispus la distruc]ie total\.
Ia cuv^ntul domnul consilier Boac\ Dan care spune, c\ la comisie s-a ,,ab]inut’’ dar nu
la acest proiect de hot\r^re, ci la altul.Vizavi de acest proiect, domnul consilier Boac\
spune c\ s-a aprobat un protocol `n care nu erau cifre, iar d-na jurist a spus atunci c\
aceste cifre vor fi completate `n cur^nd. Domnul consilier spune c\ era nel\murit cu
privire la preluarea Spitalului, iar ast\zi domnul consilier Axinia a l\murit unele aspecte
legate de Spital(`n special cu privire la situa]ia financiar\).
Domnul consilier Boac\ Dan mai spune c\, din moment ce nu s-a aprobat un protocol
pe baz\ de cifre economice, consider\ c\ este prematur s\ se stabileasc\ un Consiliu de
Administra]ie.

Domnul Primar spune c\ Spitalul trebuie s\ aib\ un Consiliu de Administra]ie p^n\ la
apari]ia oric\rei legi [i face referire c\ din partea Prim\riei este nominalizat ca membru
d`nsul `n calitatea sa de Primar [i d-ra inspector Trofin {tefana de la asisten]\ social\.
Domnul consilier Cojocariu Vasile `ntreab\ dac\ la acest moment spitalul are Consiliu
de Administra]ie ?
Domnul Primar spune c\ la acest moment spitalul are Comitetul director.
Domnul consilier Axinia prezint\ componen]a Comitetului director.
~n continuare, domnul pre[edinte al comisiei de validare `nm^neaz\ domnilor
consilieri buletinele de vot cu propunerile f\cute, `n vederea complet\rii.
Domnul Primar spune c\ s\pt\m^na urm\toare se va `nt^lni Consiliu de Administra]ie a
Spitalului [i se va discuta referitor la organigrama [i statutul de func]ii, iar `n [edin]a
Consiliului local din 31 august va fi supus\ aprob\rii aceast\ organigram\.
Doamna secretar d\ citire comisiei de validare care va analiza buletinele de vot
completate de domnii consilieri.
Domnul consilier B\l]\tescu Vasile, pre[edintele comisiei de validare, prezint\ rezultatul
votului cu precizarea c\ domnii consilieri Acioc^rl\noae Aurel [i Mironeasa Adrian vor fi
membri titulari `n Consiliu de Administra]ie al Spitalului ob]in^nd 15 voturi ,,pentru’’ [i
2 voturi ,,`mpotriv \’’ iar domnii consilieri B\l]\tescu Vasile [i Cojocaru Ioan vor fi
membri suplean]i `n Consiliu de Administra]ie al Spitalului ob]in^nd 15 voturi ,,pentru’’
[i 2 voturi ,,`mpotriv\’’.
S-a supus la vot acest proiect de hot\r^re [i s-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
3. Proiect de Hot\r^re privind aprobarea organigramei [i al statului de
func]ii pentru aparatul de specialitate al Primarului [i pentru unit\]ile subordonate
Consiliului local al ora[ului T`rgu Neam]
comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\
comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\
comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\
Ia cuv^ntul domnul consilier Andoni Neculai care precizeaz\:- studiind nota de
fundamentare am descoperit o serie de nepotriviri [i anume: La `nceputul anului 2010 se
totalizau 326 posturi iar la `nceputul anului 2009 -430 posturi, diferen]a fiind de 104
posturi.
~ntreb\rile domnului consilier Andoni sunt: -Ce s-a f\ cut cu salaria]ii care ocupau
aceste posturi?
Ce economii de fonduri de salarii s-au f\cut?
Care a fost fondul de salarii la organigrama veche [i care este fondul de salarii la
organigrama nou\?
~n completare, domnul consilier Andoni spune c\ aceasta urm\re[te Guvernul-reducerea
cheltuielilor [i ar vrea s\ [tie dac\ s-au redus sau nu.
Domnul Primar-printr-un program guvernamental puteam angaja o serie de oameni
prin Direc]ia de [omaj cu plata de 70% [i 30% din partea Prim\riei. La Consprim se
aprobau de fiecare dat\ 100 posturi.Au r\mas 26 posturi dintr-o sut\ de posturi.
Diferen]a de p^n\ la 104 posturi sunt acele func]ii din Prim\rie care erau vacante, le-am

anulat astfel `nc^t au ie[it cele 104 posturi de care face vorbire domnul consilier Andonidiferen]a dintre 2009 [i 2010.
Domnul consilier Andoni `i spune domnului Primar c\ nu ies aceste calcule.
Doamna economist Elena Ioni]\ ofer\ explica]ii cu privire la aceste posturi.
Domnul consilier Andoni spune:-s\ `n]eleg c\ aceste 104 posturi cuprind posturile
vacante [i cele reduse. Nu le-a]i redus, le-a]i repartizat la alte compartimente. Sunt 3
aspecte-posturi reduse, vacante [i repartizate.
Doamna secretar spune c\ nu au fost repartizate ci doar reduse.
Domnul consilier Andoni d\ citire proiectului de hot\r^re [i spune c\ la Serviciul
public comunitar local s-au redus un num\r de….
Domnul Primar:-vorbim de anul 2009 [i `nceputul anului 2010, iar dvs vorbi]i de
actuala organigram\.R\m\sese vacante 7 plus 9 posturi iar de la eviden]a persoanelor
am transferat 7 posturi care au fost aduse prin redistribuire la celelalte compartimente(
5 la Integrare european\, 1 la Poli]ia comunitar\ [i 1 la contabilitate). La eviden]a
persoanelor au r\mas 2 posturi.
Domnul consilier Andoni:-problema pe care o urm\re[te Guvernul, c^t a fost fondul de
salarii [i c^t este acum?
Domnul Primar: v\ prezent\m `n [edin]a ordinar\ o informare despre acest lucru
deoarece la aceast\ or\ nu v-o putem da [i nu a fost cerut\ o astfel de informare nici pe
comisii.
Doamna economist Elena Ioni]\, prezent\ la [edin]\, a luat act de aceast\ solicitare a
domnului consilier Andoni [i va preg\ti un r\spuns pentru [edin]a ordinar\.
S-a supus la vot acest proiect de hot\r^re [i s-a votat `n unanimitate ,,pentru’’.
4. Proiect de Hot\râre privind aprobarea transmiterii `n folosin]\ gratuit\ a
suprafe]ei de 3.000 m.p. teren apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu
Neam], c\tre Parohia Sf Voievozi T `rgu Neam]
comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\
comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\
comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\
Domnul consilier Andoni Neculai spune c\ acest proiect de hot\r^re a fost f\cut `n
baza unei cereri a preotului paroh. Domnul consilier precizeaz\ c\ Biserica ortodox\
rom^n\ func]ioneaz\ `n baza Statutului Bisericii ortodoxe rom^ne, statut care a fost
aprobat de Parlamentul Rom^niei.Conform acestui Statut, problemele care ]in de
administrarea Parohiei sunt aprobate de Consiliul Parohial. Preotul duce la `ndeplinire
hot\r^rile Consiliului Parohial.
Tot domnul consilier spune c\ la baza celor dou\ proiecte de hot\r^re trebuia s\ fie
hot\r^rea Consiliului Parohial iar at^t timp c^t nu exist\ aceast\ hot\r^re, proiectul de
hot\r^re nu are fundament legal.
Domnul consilier Andoni mai spune c\ a discutat [i cu al]i preo]i din alte parohii care
au `mp\rt\[it acela[i punct de vedere [i au sus]inut c\ trebuie respectat Statutul bisericii
ortodoxe rom^ne, pentru c\ biserica este a comunit\]ii.A[a cum Consiliu local adopt\
hot\r^ri [i Primarul le pune `n executare, tot a[a [i hot\r^rile luate `n Consiliu Parohial
trebuie duse la `ndeplinire de Preotul paroh, aceasta fiind misiunea lui.

Domnul consilier Cojocariu Vasile: Crede]i c\, Consiliul Parohial nu o s\ fie deacord
c^nd este vorba ca Biserica s\ primeasc\ gratuit o suprafa]\ de p\m^nt?
Domnul consilier Andoni `i spune domnului consilier Cojocariu Vasile c\ este un cadru
democratic, [tim sigur c\ aceste proiecte se aprob\ `n Consiliu local, dar de ce s\ nu fie
aduse aceste aspecte `n aten]ia Consiliului local?
Domnul pre[edinte de [edin]\ supune la vot acest proiect de hot\r^re. S-a votat cu 16
voturi ,,pentru’’ [i o ab]inere-domnul consilier Andoni Neculai.
Domnul consilier Andoni Neculai spune c\ aceste proiecte de hot\r^re le va ataca `n
contencios administrativ deoarece sunt ilegale. Aceste proiecte trebuie studiate din timp
dar datorit\ faptului c\ se primesc cu un sfert de or\ `nainte de [edin]a de comisie, ele nu
pot fi studiate.
5. Proiect de Hot\râre privind aprobarea transmiterii `n folosin]\ gratuit\ a
suprafe]ei de 3.000 m.p. teren apar]in^nd domeniului public al ora[ului T`rgu
Neam], c\tre Parohia Sf Nicolae – Humule[ti;
Domnul consilier Cojocariu Vasile spune c\ pe viitor ar trebui ca aceste solicit\ri s\ fie
`nso]ite de avizul Consiliului Parohial.
Ia cuv^ntul domnul Primar care spune c\ este o problem\ intern\ a fiec\rei parohii.
Fiecare Parohie este reprezentat\ de c\tre Preotul Paroh, iar dac\ d`nsul a f\cut
solicitarea, noi trebuie s\ o lu \m `n calcul.
Domnul Primar spune c\ domnii consilieri au posibilitatea de a vota sau nu acest proiect.
Domnul Primar roag\ pe domnii consilieri ca fiecare s\ discute aceast\ problem\ [i s\-[i
exprime punctul de vedere `n cadrul Parohiilor `n care sunt aronda]i.
Domnul Primar:executivul a dat curs acestei solicit\ri.
Domnul consilier Andoni Neculai `i spune domnului Primar c\ d`nsul ar trebui s\
cunoasc\ Statutul BOR deoarece este deputat eparhial.
Domnul Primar:-`n calitate de deputat eparhial ajut biserica.
Domnul pre[edinte de [edin]\ supune la vot acest proiect de hot\r^re. S-a votat cu 16
voturi ,,pentru’’ [i o ab]inere-domnul consilier Andoni Neculai.
6. Proiect de Hot\râre privind atribuirea în proprietatea unor persoane
fizice a unor suprafeţe de teren situate în intravilanul ora[ului Tîrgu Neamţ,
conform art. 36 din Legea 18/1991, cu modificările si completările ulterioare
comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\
comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\
comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\
~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’.
7. Proiect de hot\r^re privind scoaterea la licita]ie public\ deschis\ `n vederea
concesion\rii a unor suprafe]e de teren apar]in^nd domeniului public al ora[ului
T`rgu Neam]
comisia nr.1-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Burlacu Ion s\
fac\ parte din comisia de licita]ie, iar licita]ia s\ porneasc\ de la 5 euro/m/an.
comisia nr.2-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Mironeasa
Adrian s\ fac\ parte din comisia de licita]ie, iar licita]ia s\ porneasc\ de la 5 euro/m/an.

comisia nr.3-aviz favorabil, cu propunerea ca domnul consilier Cojocaru Ion s\
fac\ parte din comisia de licita]ie, iar licita]ia s\ porneasc\ de la 5 euro/m/an.
~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’.
8. Proiect de hot\r^re privind stabilirea cuantumului garan]iei aferente
contractelor de concesiune, `n conformitate cu prevederile art. 56 din OUG 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.
comisia nr.1-aviz favorabil `n forma prezentat\
comisia nr.2-aviz favorabil `n forma prezentat\
comisia nr.3-aviz favorabil `n forma prezentat\
~ntruc^t nu mai sunt alte discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’.
~n continuare, domnul Primar `l felicit\ pe domnul consilier Axinia Tudorel pentru
activitatea depus\ `n cadrul Consiliului local, `i mul]ume[te pentru colaborare [i-i spune
c\ va fi a[teptat `n viitor [i `n cadrul celorlalte [edin]e de Consiliu local.
Domnul consilier Axinia Tudorel spune c\ activitatea din Consiliu local a reprezentat o
experien]\ deosebit\, poate p^n\ acum considera c\ este o activitate simpl\ dar s-a
dovedit contrariul. Domnul consilier mul]ume[te domnilor colegi consilieri care l-au
acceptat [i care i-au `mp\rt\[it din experien]a dumnealor.
Domnul pre[edint\ de [edin]\ `l felicit\ pe domnul consilier Axinia Tudorel, felicit\
executivul pentru modul `n care a [tiut s\-[i men]in\ organigrama, astfel `nc^t niciun
angajat din Prim\ria ora[ului T`rgu Neam] s\ fie disponibilizat.
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 Burlacu Ion

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea

