Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam]

PROCES VERBAL

~ncheiat ast\zi, 09.08.2018, `n [edin]a de `ndat\ a Consiliului local al ora[ului
T`rgu Neam], care `[i desf\[oar\ lucr\rile `ncep^nd cu orele 15.00.
La [edin]\ particip\ domnul Primar Vasilic\ Harpa, domnul Secretar C.j. Ion
}u]u, Ciprian Iovoaea-inspector superior, func]ionari din Prim\ria ora[ului T`rgu
Neam] [i reprezentan]ii presei.
{edin]a Consiliului local a fost convocat\ conform Dispozi]iei nr. 509 din data
de 08.08.2018.
Domnul Secretar precizeaz\ c\ [edin]a este legal constituit\. Din 19 domni [i
doamne consilieri sunt prezen]i 11.Absenteaz\ doamnele consilier Acsintoae Ana,
Ciorsac Elena [i domnii consilieri Acioc^rl\noae Andrei, Dron Vasile, Gai]\
Dumitru, Humulescu Traian, Iliescu Constantin [i Luculescu Vasile. {edin]a este
legal constituit\.
Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Bistricianu Ciprian.
Se supune la vot procesul verbal al [edin]ei ordinare din 19.07.2018 [i se
voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
Ordinea de zi:
l. Proiect de hot\r^re de aprobare a rectific\rii Bugetului de venituri [i
cheltuieli la Spitalul or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie" T`rgu Neam] [i a Listei
de investi]ii, pentru anul 2018.
Ini]iator : Primar , Vasilic\ Harpa
Prezint\ : Director Florin lonu] Apostoae
2. Proiect de hot\r^re privind acordarea titlului " Cet\]ean de onoare a
ora[ului T`rgu Neam] " Agentului {ef de Poli]ie OVIDIU BUSUIOC.
Ini]iator : Primar , Vasilic\ Harpa
Prezint\: Mihaela Rotaru Popa,{ef serviciu C.R.P.
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Regulamentului de Organizare [i
Func]ionare al Compartimentului ,, Servicii de `ngrijire la domiciliu pentru
persoanele v^rstnice" din cadrul Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului
T`rgu Neam] [i a modelului de contract pentru acordarea de servicii de
`ngrijire la domiciliu pentru persoane v^rstnice .
Ini]iator : Primar , Vasilic\ Harpa
Prezint\: D-na c.j. Alina Hu]anu
4. Proiect de hot\r^re de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de
proiect [i de aprobare a Acordului de parteneriat din cadrul proiectului "

Asigurarea accesului la servicii de s\n\tate `n regim ambulatoriu pentru
popula]ia jude]elor Vaslui, Bac\u [i Neam]".
Ini]iator : Primar, Vasilic\ Harpa
Prezint\: Dl. Daniel Amih\ilesei
5. Proiect de hot\r^re de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de
proiect [i de aprobare a Acordului de parteneriat din cadrul proiectului
"~mbun\t\]irea accesului popula]iei din jude]ele Vaslui, Bac\u [i Neam] la
servicii medicale de urgen]\ ".
Ini]iator : Primar, Vasilic\ Harpa
Prezint\: Dl.Daniel Amih\ilesei
Ia cuv^ntul domnul consilier Bistricianu Ciprian, pre[edinte de [edin]\, care
conduce lucr\rile [edin]ei de Consiliu local.
Se trece la dezbaterea proiectelor de hot\r^re `nscrise pe ordinea de zi:
l. Proiect de hot\r^re de aprobare a rectific\rii Bugetului de venituri [i
cheltuieli la Spitalul or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie" T`rgu Neam] [i a Listei
de investi]ii, pentru anul 2018.
Domnul Secretar-aviz favorabil
Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru acest proiect.
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n
unanimitate ,,pentru’’(11 voturi).
2. Proiect de hot\r^re privind acordarea titlului " Cet\]ean de onoare a
ora[ului T`rgu Neam] " Agentului {ef de Poli]ie OVIDIU BUSUIOC.
Domnul Secretar-aviz favorabil
Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru acest proiect
Membrii Consiliului local, au apreciat, `n unanimitate, c\ poate fi exercitat
votul deschis, referitor la acest proiect, dat fiind faptul c\ este vorba de o
singur\ persoan\.
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n
unanimitate ,,pentru’’(11 voturi).
Doamna consilier Vr`nceanu Maria: Poli]ia `l recompenseaz\ cumva?
Domnul Primar: ~l [i cerceteaz\, `l [i recompenseaz\.Noi am primit o
caracterizare din partea Inspectoratului de Poli]ie al Jude]ului Neam] `n baza
c\reia am f\cut acest proiect de hot\r^re.
3. Proiect de hot\r^re privind aprobarea Regulamentului de Organizare [i
Func]ionare al Compartimentului ,, Servicii de `ngrijire la domiciliu pentru
persoanele v^rstnice" din cadrul Direc]iei de Asisten]\ Social\ a ora[ului
T`rgu Neam] [i a modelului de contract pentru acordarea de servicii de
`ngrijire la domiciliu pentru persoane v^rstnice .
Domnul Secretar-aviz favorabil

Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru acest proiect.
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n
unanimitate ,,pentru’’(11 voturi).
4. Proiect de hot\r^re de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de
proiect [i de aprobare a Acordului de parteneriat din cadrul proiectului "
Asigurarea accesului la servicii de s\n\tate `n regim ambulatoriu pentru
popula]ia jude]elor Vaslui, Bac\u [i Neam]".
Domnul Secretar-aviz favorabil
Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru acest proiect.
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n
unanimitate ,,pentru’’(11 voturi).
5. Proiect de hot\r^re de aprobare a Proiectului, a cheltuielilor legate de
proiect [i de aprobare a Acordului de parteneriat din cadrul proiectului
"~mbun\t\]irea accesului popula]iei din jude]ele Vaslui, Bac\u [i Neam] la
servicii medicale de urgen]\ ".
Domnul Secretar-aviz favorabil
Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru acest proiect.
Nu sunt discu]ii, se supune la vot proiectul de hot\r^re [i se voteaz\ `n
unanimitate ,,pentru’’(11 voturi).
~n continuare, domnul Secretar anun]\ faptul c\ domnul Viceprimar a depus
raportul de activitate pentru anul 2017, raport care va fi postat [i pe pagina de
internet a institu]iei.
Domnul pre[edinte 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 urm\toarea [edin]\ a
Consiliului local.
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