Consiliul local al ora[ului T `rgu Neam]

PROCE S VE RB AL

~ncheiat ast\zi 08.07.2011 `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, doamna jr.Mihaela Istrate, ,
reprezentan]i ai presei locale [i ai radioului Flash FM T`rgu Neam].
Doamna jr. Mihaela Istrate face prezen]a domnilor consilieri. Din cei 19 consilieri
sunt prezen]i 14. Absenteaz\ domnii consilieri Andoni Neculai, Boca Ioan Doinel,
Cojocariu Vasile, Gr\dinariu Dorin [i {oric Florin.
~n continuare, domnul Primar d\ citire notei de propuneri.
Not\ de propuneri :
1. Proiect de Hot\ râre privind alegerea pre[edintelui de [edin]\ pentru luna
IULIE 2011.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: jr. Laura Elena Maftei
Domnul Primar propune ca pre[edinte de [edin]\ pentru luna iulie s\ fie doamna
consilier Vr`nceanu Maria. Se supune la vot [i se voteaz\ `n unanimitate ,,pentru’’.
2. Proiect de Hot\ râre privind aprobarea rectific\rii bugetului local al
orasului T`rgu Neam] [i modificarea listei de investi]ii pentru anul 2011.
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ec.Ecaterina Iosub
3. Proiect de Hot\râre privind avizarea indicatorilor serviciilor medicale
spitalice[ti pentru anul 2011
Ini]iator: Primar – Decebal Arn\utu
Prezint\: ec. Doina Humulescu
~n continuare, domnul Primar d\ cuv^ntul doamnei consilier Vr`nceanu Maria,
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 aprobarea rectific\rii bugetului local al
orasului T`rgu Neam] [i modificarea listei de investi]ii pentru anul 2011.
Doamna economist Iosub Ecaterina prezint\ acest proiect de hot\r^re, cu
precizarea sumelor alocate.
Domnul Primar: sumele alocate sunt destinate pentru achitarea datoriilor la SC
Acvaterm SA [i pentru definitivarea PUG-ului ora[ului T`rgu Neam].
Nu mai sunt alte discu]ii [i se supune la vot proiectul de hot\r^re. S-a votat `n
unanimitate ,,pentru’’.
3. Proiect de Hot\râre privind avizarea indicatorilor serviciilor medicale
spitalice[ti pentru anul 2011
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Doamna economist Humulescu Doina, de la Spitalul or\[enesc T`rgu Neam]
prezint\ acest proiect de hot\r^re.
Domnul consilier Lungu Serafim `ntreab\ dac\ Spitalul are datorii iar doamna
economist r\spunde [i spune c\ unitatea sanitar\ nu are datorii.
Tot domnul consilier Lungu Serafim `ntreab \ cum este cu intern\rile?
Doamna economist Humulescu Doina: `n leg\tur\ cu intern\rile, sunt ni[te criterii
pe care noi suntem obliga]i s\ le respect\ m.
Ia cuv^ntul domnul Primar: finan]area din 2011 nu ne-ar avantaja. Trebuie s\
g\sim o formul\ pentru externalizarea de servicii, care ne-ar aduce o economie de 15%
din ceea ce este posibil s\ se fac\.Un singur cuv^nt ar trebui s\ dispar\ dintr-o lege-al
ministerelor [i s\ fie al unit\ ]ii administrativ teritoriale.
Noi am f\cut diligen]ele, Ministerul ne-a f\cut un r\spuns `n limitele legii.Cred c\
ar trebui adoptat\ o hot\r^re de Consiliu local, prin care s\ scoatem la licita]ie
externalizarea serviciilor.Un exemplu: cu 9 muncitori profesioni[ti, Spitalul se poate
reabilita din surs\ proprie, f\r\ s\ pl\tim spre exemplu, anumite costuri de
repara]ie.Trebuie s\ c\ut\m cadrul legal, iar Spitalul s\ vin\ cu o propunere concret\ `n
acest sens. De fiecare dat\ c^nd intru `n Spital, muncitorii stau pe scaune, pe borduri,
sau `n alt\ parte [i numai treab\ nu fac. Nu critic eu acum, dar aceast\ problem\ trebuie
s\ dispar\. Spitalul, la acest moment se fere[te de externalizare. Dar `n general Spitalul
func]ioneaz\ bine, nu sunt probleme de modul de cheltuire a banului public sau de
ne`ncadrarea `n anumite criterii.
~n schimb, nu [tiu ce s-a f\cut `n trecut, dar de c^nd am preluat Spitalul, am
constatat c\ `n foarte mul]i ani nu s-a f\cut aproape nimic `n special la consolidarea
acestei cl\diri.S-a f\ cut c^te ceva, dar foarte pu]in. Sunt Spitale unde s-a investit foarte
mult [i nu [tiu de ce nu s-a investit [i la noi. Foarte mul]i bani trebuie investi]i `n Spital
de acum `nainte, ceea ce bugetul local nu poate asigura a[a ceva.
Nemaifiind alte discu]ii, doamna pre[edinte de [edin]\ declar\ `nchise lucr\rile
[edin]ei.
Drept pentru care s-a `ncheiat prezentul proces verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
Consilier, Vr`nceanu Maria

Contrasemneaz\ legalitate,
Secretar,
Jr. Laura Elena Maftei

~ntocmit,
Jr. Ciprian Iovoaea

2

