Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi, 08.07.2015, `n [edin]a de `ndat\ a Consiliului local al
ora[ului T`rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 14.00 `n
sala de [edin]e a Consiliului local.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, doamna Secretar jr.
Laura Elena Maftei, domnul jurist Ciprian Iovoaea [i func]ionari din
Prim\ria ora[ului T`rgu Neam].
Domnul Primar deschide lucr\rile [edin]ei de Consiliu local, convocat\
conform Dispozi]iei nr. 660 din data de 08.07.2015.
Doamna Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din cei 19
domni [i doamne consilieri sunt prezen]i 13. Absenteaz\ domnii consilieri
Boca Ioan Doinel, Cozma Dumitru Daniel, Marian Viorel care este plecat
din localitate, {oldan Costel, Trofin Gheorghe [i doamna consilier Chidov\]
Aliss Lorena.
~n continuare, doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului Primar pentru a
da citire ordinii de zi :
1. Proiect de Hot\râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru
luna iulie 2015.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: jr.Laura Elena Maftei
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea conditiilor planului de
rambursare a creditului contractat la BCR de orasul Tg Neamt si a
restructurarii soldului de 3.483.052,93 euro la un curs de 4.5 euro, in
valoare de 15.673.738 lei.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: ec. Carmen Tanas\
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea organigramei si a Statului de
functii pentru aparatul de specialitate al Primarului si pentru serviciile
publice subordonate Consiliului local al orasului Tg Neamt pentru anul
2015.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\

1

Prezint\: insp. Ana Vranceanu
4. Proiect de Hot\râre privind infiintarea serviciului public de asistenta
sociala, institutie publica avand personalitate juridica aflata in
subordinea Consiliului local al orasului Tg Neamt, denumita Directia de
Asistenta Sociala a orasului Tg Neamt.
Ini]iator: Primar – jr.Harpa Vasilic\
Prezint\: Director: Ciocarlan Nicoleta , Birou Resurse
Umane
Se supune la vot ordinea de zi [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Referitor la proiectul de hot\r^re privind alegerea pre[edintelui de
[edin]\ pentru luna iulie 2015, se supune la vot propunerea ca pre[edinte de
[edin]\ pentru luna iulie s\ fie domnul consilier Stoica Mihai Doru [i se
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Doamna Secretar d\ cuv^ntul domnului consilier Stoica Mihai Doru,
pre[edinte de [edin]\, pentru a conduce lucr\rile [edin]ei Consiliului local.
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi :
2. Proiect de Hot\râre privind aprobarea conditiilor planului de
rambursare a creditului contractat la BCR de orasul Tg Neamt si a
restructurarii soldului de 3.483.052,93 euro la un curs de 4.5 euro, in
valoare de 15.673.738 lei.
Doamna economist Carmen T\nas\ prezint\ acest proiect de hot\r^re .
A ajuns la [edin]\ doamna consilier Chidov\] Aliss Loreana. Sunt
prezen]i 14 domni [i doamne consilieri locali.
Se supune la vot acest proiect de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’(14 voturi).
3. Proiect de Hot\râre privind aprobarea organigramei si a Statului de
functii pentru aparatul de specialitate al Primarului si pentru serviciile
publice subordonate Consiliului local al orasului Tg Neamt pentru anul
2015.
Doamna inspector Ana Vr^nceanu prezint\ detaliat acest proiect de
hot\r^re [i precizeaz\: ~n luna martie a acestui an, am intrat `n [edin]a de
consiliu cu proiectul de hot\r^re privind aprobarea organigramei [i a
statului de func]ii pentru aparatul de specialitate al Primarului [i pentru
serviciile publice subordonate consiliului local al ora[ului T`rgu
Neam].Proiectele au fost aprobate pentru un num\r de 324 de posturi.
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Pentru a ob]ine personalitate juridic\, Direc]ia de Asisten]\ Social\
trebuie s\ se desprind\ de actuala organigram\ a Prim\riei, pentru a avea
organigram\ [i statut de func]ii separat. Cele 155 de posturi prev\zute `n
vechea organigram\, anexa nr.5, nu mai apar `n actuala organigram\, au
fost desfiin]ate [i `nfiin]ate `n cadrul Direc]iei de Asisten]\ Social\ cu
personalitate juridic\.
Num\rul total de posturi este acela[i chiar dac\ sunt dou\
organigrame. 155 de posturi sunt pentru Direc]ia de Asisten]\ Social\ [i
169 pentru organigrama Prim\riei, totaliz^nd 324 de posturi, la fel ca `n
luna martie. Din totalul de 169 de posturi, 134 sunt ocupate [i 35 sunt
vacante.
Domnul Primar: A venit avizul de la ANFP.
Se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n unanimitate
,,pentru’’(14 voturi).
4. Proiect de Hot\râre privind infiintarea serviciului public de asistenta
sociala, institutie publica avand personalitate juridica aflata in
subordinea Consiliului local al orasului Tg Neamt, denumita Directia de
Asistenta Sociala a orasului Tg Neamt.
Acest proiect de hot\r^re este prezentat de c\tre domnul Alexandru
Zaharia din cadrul serviciului de asisten]\ social\ care precizeaz\ :Cum am
discutat [i `n comisii, pe data de 25, s-a dat un aviz favorabil cu condi]ia `n
care apare avizul de la ANFP. Avizul de la ANFP a venit, at^t pentru
organigram\ c^t [i pentru statul de func]ii, ceea ce implic\ transferul
personalului de la Institu]ia Prim\riei la Direc]ia de Asisten]\
Social\.Singura problema care era cu to]i angaja]ii : ce statut vor avea `n
urma aprob\rii [i `nfiin]\rii Direc]iei ?Am discutat cu domnul dr. Tru]\ [i
cu doamna dr.Aluc\i care solicitau o `nt^lnire cu personalul de la serviciul
resurse umane din cadrul Direc]iei de S\n\tate Public\.
Domnul Primar :Era o discu]ie cu medicii no[tri de la cabinet prin care
trebuia s\ garant\m `ntr-un fel sau altul, c\ nu se schimb\ nimic referitor la
salarizare, ci doar at^t c\ nu mai sunt `n cadrul Aparatului Primarului ci al
Direc]iei.Domnul dr. Tru]\ [i doamna dr. Aluc\i aveau o `ntrebare dar
problema s-a rezolvat.
Doamna Secretar: D`n[ii trebuie s\ dea un acord de transfer.
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Domnul Primar :Procedura este aceea[i. Banii tot de la Prim\rie vin [i
sunt vira]i la ei.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ :Ceilal]i nu trebuie s\-[i dea
acordul ?
Domnul Primar :To]i [i-au dat acordul.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria : Avem [i un contabil specializat ?
Domnul Primar :Avem un singur contabil, urm^nd ca `n perioada
urm\toare s\ deta[\m o doamn\ de la contabilitate la direc]ie.
Domnul consilier Turluianu Daniel Ni]\ :Ave]i [i alte persoane care nu
[i-au dat acordul ?
Domnul Primar : Cu medicii era o problem\.
Domnul consilier Luculescu Vasile: Toate func]iile, deocamdat\, sunt
vacante?
Domnul Zaharia Alexandru : Deocamdat\ toate func]iile sunt vacante.
Domnul consilier Luculescu Vasile:Vor fi acoperite prin transfer toate
func]iile ?
Domnul Zaharia Alexandru :Vor fi acoperite prin transfer toate func]iile,
100%.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria :Care va fi sediul acestei Direc]ii ?
Domnul Primar :Tot `n cadrul Prim\riei vor fi.Vor avea posibilitatea de a
veni cu servicii mult mai bune.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria :Ar trebui s\ le [i cerem asta.
Domnul Primar : La Piatra Neam] s-au organizat `n luna aprilie anul
acesta [i func]ioneaz\ foarte bine.
Domnul consilier Acioc^rl\noae Aurel :La art.5 se spune :Finan]area
activit\]ii Direc]iei de Asisten]\ Social\ se face de la bugetul local.
Domnul Primar :Da, ca [i p^n\ acum.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria :Func]ia de director executiv este `n
plus fa]\ de ce avea serviciul, nu ?
Domnul Zaharia Alexandru :Director executiv [i director executiv
adjunct.Mai sunt dou\ servicii noi-Asisten]\ social\ [i Protec]ia copilului.
Domnul consilier Stoica Mihai Doru :S-a modificat cu ceva proiectul de
hot\r^re de la [edin]a trecut\ p^n\ acum ?
Domnul Zaharia Alexandru :Nu.
Doamna consilier Vr`nceanu Maria :Nimic ? Nici Regulament.. ?
Domnul Zaharia Alexandru :Nu.
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Nu sunt alte discu]ii, se supune la vot acest proiect de hot\r^re [i se
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’(14 voturi).
Domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile [edin]ei.
Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal.
Not\: Acest proces verbal va fi supus spre aprobare `n prima [edin]\ a
Consiliului local.

Pre[edinte de [edin]\,
Consilier, Stoica Mihai Doru

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr.Ciprian Iovoaea
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