
JIUDETUL NEAMT
CONSILruL LOCAL AL COMUNBI STEFAN CEL MARE

PROCES VERBAL
Incheiat astdzi 26.09.2019, tn cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local

al comunei $tefan cel Mare, judeSul Neaml

Sedinfa este deschisa de primarul comunei, Ouatu Sorin, care aratd cd aceasta a fost convocat[ in

conformitate cu prevederile art. 134, alin.(l) din Codul administrativ, prin Dispozilia 121 din 18.09.2019.

Se face apelul nominal al consilierilor si se informeazd cdla qedinta sunt prezenti un numir de l3

consilieri locali. $edinfa este declarat[ legal constituitd.

Domnul Stoleru Nicolae, secretarul general al comunei, citeqte procesul verbal din sedinta

anterioara. in urma prezentarii, nu sunt fEcute precizdri cu privire la omisiuni sau modificdri de conlinut gi

te aprobat de unanimitatea consilierilor prezenti.

Domnul preEedinte de sedin![, conform programului de desfbgurare a qedinfei, preia lucrarile si

propune urm[toarea ordine de zi:

o Prezentarea de citre primarul comunei a procesului verbal de control nr. 20 din 19.06.2019, intocmit de

AJPIS -Neam{.

o Prezentarea si dezbaterea proiectelor de hotirdre,

1) Proiect de hotlrire pentru acordarea unui ajutor de urgen{I doamnei Dascilu Oana-
Ionela.

Initiator - primar, Ouatu Sorin

2l Proiect de hotirfire privind modificarea statului de funcfii al aparatului de specialitate
al Primarului comunei $tefan cel Mare.

Initiator - primar, Ouatu Sorin

3) Proiect de hotlrfire privind modificarea actului constitutiv gi statutului Asocia{iei de

Dezvoltare Intercomunitari "AQUA NEAMT"

Initiator - primar, Ouatu Sorin

Presedintele de Eedinfd face precizarea cd toate proiectele de hotlrdre indeplinesc conditiile legale in
vederea introducerii pe ordinea de zi a sedintei.

Se intreabl dacd se propun modific[ri sau alte proiecte de hot[rdre pentru ordinea de zi. Nu sunt

propuneri de alte proiecte pe ordinea de zi. Pregedintele de sedin!6 aprcciazil ca prezentarea procesului

verbal de control sa fie efectuati dup[ prezentarca qi dezbaterea proiectelor de hot[rdre de pe ordinea de zi.

Se aprobi propunerea de toli consilierii locali.

Se supune la vot ordinea de zi gi este aprobati cu 13 voturi din 13.

Pregedintele de qedinf6 prezintd proiectele de hotardre de pe ordinea de zi gi d[ cuvdntul initiatorului

acestora in vederea suslinerii.



Pentru proiectul nr. I de pe ordinea de zi, primarul comunei apreciazd c5 starea de s6n6tate a

numitei Dasc[lu Oana-Ionela este una destul de grav6, familia avdnd venituri modeste si orice
ajutor financiar conteazapentru sustinerea intervenliilor medicale necesare. Nu sunt intrebari
suplimentare sau amendamente si este supus la vot proiectul de hotdrdre.

Se aprobl proiectul de hotirire cu 13 voturi din 13.

Pentru proiectul nr.2 de pe ordinea de zi, initiatorul face precizarea cd in conformitate cu
prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 7512019, in vederea oblinerii
avizului de funcfionare a Serviciului pentru Situatii de urgenld de la nivel local trebuie
obligatoriu sI existe infiinfat post de Sef serviciu pentru situalii de urgen!6 'in cadrul
instituliei, la data prezentei in cadrul aparatului de specialitate a primarului existind postul
de referent IA in cadrul Compartimentului situatii de urgenfd, cu atribu]ii specifice, inclusiv
atributii delegate de agent de inundafii ;i proteclie civil6.

Se intreabd daca sunt intrebdri sau amendamente; Nu sunt ridicate de nici un consilier si este
supus la vot proiectul de hotdrdre.

Se aprobi proiectul de hotirf,re cu 11 voturi pentru qi 2 ab{ineri.

3) Pentru proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi, initiatorul nu ia cuvdntul in vederea sustinerii. Se
intreabd de pregedintele de qedin!6 daca sunt disculii sau amendamente - Nu sunt.

Se supune la vot proiectul de hotirire qi se aprobl cu 11 voturi pentru ;i 2 ab(ineri.

Se dd cuvdntul domnuluiprimarpentru aprezentaprocesul verbal de control nr.20 din 19.06.2019

emis de AJPIS Neam{. Primarul comunei face precizarea cd parte din mlsuri au fost rcalizate pAn[ la data

prezentei, insl cele care implic5 existen{a de prevederi bugetare trebuie analizate impreuna gi identificate

m[suri in vederea ducerii la indeplinire in cel mai scurt timp posibil.

Primarul comunei solicitl secretarului de comund sE dea citire procesului verbal. in u.-a prezentArii

se analizeaza de consiliul local m[surile nerealizate, apreciindu-se in urma disculiilor urmltoarele:

Pentru punctul nr. 4 din cadrul misurilor dispuse - se constatd cE in cadrul bugetului local nu

existl la data prezentei resurse financiare pentru achiziliain anul 2019 de servicii de specialitate in vederea

actualizdrii paginii de internet conform prevederilor L nr. 44812006 qi HG nr.79712017. Se stabilegte ca la

prima rectificare de buget, in limita sumelor disponibile sd se asigure suma necesara in bugetul nocal pentru

indeplinirea mlsurii.

Pentru punctul nr. 5 gi 6 din cadrul misurilor dispuse - se constatl cI in cadrul bug,etului local

nu existl la data prezentei resurse financiare pentru achizilia in anul 2019 de pldcule indicatoare,

echipamente qi tehnologii asistive conform prevederilor Ordinului 18912013. Se stabileqte ca la prima

rectificare de buget, in limita sumelor disponibile sI se asigure suma necesara in bugetul local pentru

indeplinirea mdsurii.

Pentru punctul nr. 7 din cadrul misurilor dispuse - se constat[ c[ in cadrul bugetului local nu

existi la data prezentei resurse financiare pentru achizilia de servicii de proiectare gi lucrlri de construclie

1)

2)



pentru accesibilizarea rampei de acces de la corpul nr.2 alsediului instituliei conform normativului aprobat

prin Ordinul 18912013. Se constat[ ci rampa de acces pentru persoane cu dizabilit[fi este functional[,

constdnd in platform[ betonatS, cu balustrad[ de susfinere metalic[. Se stabilegte ca la prima rectificare de

buget, in limita sumelor disponibile sd se asigure suma necesara in bugetul local pentru indeplinirea mlsurii.

Pentru punctul nr. 8 din cadrul mlsurilor dispuse - se constatl c[ din punct de vedere tehnic

cladirea instituliei nu dispune de spatii adecvate in vederea configurlrii unui ghiqeu de relalii cu publicul

iar in cadrul bugetului local nu exist[ la data prezentei resurse financiare pentru achizilia de servicii de

proiectare gi lucrdri de construcfie pentru realizarca acestuia conform normativului aprobat prin Ordinul

189/2013. Se stabileqte ca la prima rectificare de buget, in limita sumelor disponibile sd se asigure suma

necesara in bugetul local pentru indeplinirea mdsurii.

Deasemeni se constatl c[ in vederea funcfionlrii noii structuri, trebuie modificat[ organigrama

instituliei gi asigurarea unui post cu atribufii specifice. Se cere punct de vedere al primarului r:u privire la

numarul de posturi si o scurtl evaluare privind inc[rcdtura de atribulii din fisele de post existente la data

prezentei. D-nul Ouatu Sorin invedereazd c[ structura de personal este limitatl, fiind vacante doar dou6

posturi, esentiale pentru desfEgurarea activitSlii instituliei iar fisele de post ale personalului instituliei nu

permit suplimentarea atribuliilor datoritd neincadrarii ca gi timp de rcalizare in opt ore pe zi, exiistdnd riscul

determinirii unei situalii de indeplinire cu int6rziere a atribufiilor sau indeplinirea lor neconformi datoritl

lipsei de calificare.

Conform informafiilor de la compartimentul contabilitate, se invedereazl consiliului local cd bugetul

local la data prezentei nu asiguri plata salariilor incepdnd cu luna septembrie qi pdn[ la sffirgitul anului

2019, fapt pentru care nu au fost rcalizate proceduri de recrutare/promovare in acest an qi pe cale de

consecinti nici pentru postul ce ar trebui infiinlat in vederea asigurdrii func(ionarii compartimentului de

relatii cu publicul.

D-nul consilier Uf[ Petrea invedereazd c[ numIrul maximal de posturi din cadrul aparatului de

specialitate a primarului, stabilit de citre Institulia Prefectului _Neamt este de 23, din care 2l sunt ocupate

gi pentru care deja existi probleme de asigurare a finan!5rii, fapt pentru care se propune o diminuare a

personalului prin renun[areala recrutare in urma ieEirii la pensie a mai multor functionari si redistribuirea

sarcinilor intre functionarii publici rlmagi. Deasemeni face propunerea, cd dac[ ar fi asigurat6 sursa de

finantare, ar fi oportun[ infiin]area in cadrul Compartimentului admnistrativ a unor posturi pentru angajarea

de personal calificat pentru deservirea gi intretinerea cladirilor din domeniul public, intrucdt costurile pentru

achizilia de servicii specifice sunt foarte ridicate.

in acest context se apreciazd de Consiliul Local ca inoportunS infiinlarea unui nou compartiment si

a unui nou post, motivat de neincadrarea in numarul maxim de posturi comunicat de Institulia Prefectului

gi a lipsei capacit6lii de finanfare a bugetului local.

Pentru punctul nr. 19 din cadrul misurilor dispuse - se constatl ci in cadrul bugetului

local nu existl la data prezentei resurse financiare pentru achiziliain anul 2019 de servicii pentru asigurarea

instructajului privind normele de tehnicd a securitSlii muncii pentru persoanele care presteazii munci ori



acfiuni de interes local conform prevederilor Legii nr.41612001. Se stabileqte ca la prima rectificare de

buget, in limita sumelor disponibile si se asigure suma necesara in bugetul local pentru indepliniirea m6surii.

tn concluzie, Consiliul Local apreciazdc[ respectarea termenelor de realizare a mdsurilor stipulate

in cadrul procesului verbal de control nr.20 din 19.06.2019 emis de AJPIS Neam! este condilionatd de

existen{a de surse de finanfare in cadrul bugetului local, fapt pentru care se solicit6 primarului comunei de

a formula o cerere cStre AJPIS Neam{ pentru prelungirea termenelor de realizare, care si aib[ in vedere

posibilitatea asigurarii sumelor necesare in bugetul local al comunei.

Domnul pregedinte de gedinfl declard inchise lucrlrile, drept pentru care s-a incheiat prezentul

proces-verbal.

Stoleru Nfcolaerd*-1"d
L?ffi.!.,


