CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
II,XTRAS MINUTA
de desfiEurare a gedin{ei extraordinare a Consiliului Judefean Neamf
din24 iulie 2018. ora L5:00

Convocarea a fost facutd in confbrmitate cu prevederile Legii administraliei
publice locale nr. 2151200I.
Constatdnd cd la aceastd qedin!6 au fost prezen\i 21 consilieri judeleni din totalul
de 34 consilieri in funclie, declar ;edinja ca fiind legal constituitd.
Ordinea de zi propusd pentru aceastd gedinld este cea publicatd in presd gi
comunicatd in format electronic.
S-a supus la vot proiectul ordinii de zil.
Cu21 voturi "pentru", ordinea de zi a fost aprobatd.

I. La punctul 1 al ordinii

de zi a fost inscris Proiectul de hotirdre privind
aprobarea listei produselor care vor fi distribuite in cadrul Programului pentru
qcoli al Rominiei qi a misurilor educative aferente, pentru anul qcolar 20182019.
S-a supus la vot proiectul de hotbrAre:
Cu 21 voturi "pentru", hotdr6rea a fost adoptatd.

II. La punctul 2 al ordinti de zi a fost inscris Proiectul

de hotirffre pentru
modificarea Hotirffrii Consiliului Jude{ean Neamf nr.168/2018 privind
aprobarea participirii in cadrul proiectului ,,Achizi{ie de mijloace de transport

public- autobuze electrice".

S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 20 voturi "pentru" qi o neparticipare la vot (Dumitraqcu Dionisie), hotdrArea
a fost adoptatd.

III.

La punctul 3 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirire privind
aprobarea unei asocieri cu Oraqul Bicaz pentru realizarea unei ac{iuni de interes
public jude{ean.
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re:
Cu 2I voturi "pentru", hotirdrea a fost adoptat5.

IV. La punctul 4 al ordinii

zi a fost inscris Proiectul de hotirffre privind
aprobarea unui protocol cu Direc{ia Jude{eani pentru Sport qi Tineret Neam{.
de

S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu
voturi "pentru", hotdr6rea a fost adoplatd.
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Y.La punctul 5 al ordinri de zi a fost inscris Proiectul de hotirire privind
aprobarea proiectului de interes public judefean ,rGala Ambasadorilor
Nemfeni", Edifia a ll-a, 2018.
La acest proiect de hotdrdre s-au formulat doud amendamente:
1

S-a supus la vot amendamentuLl nr.1 :
Cu 2I voturi "pentru", amendamentul a fost adoptat.
S-a supus la vot amendamentuLl nr.2:
Cu 1 vot "pentru",T "abJineri" gi 13 voturi "impotriv6" amendamentul a fost
respins.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 20 voturi "pentru" gi un vot "impotrivd" (Ungurianu Cristian),hotdrdrea a
fost adoptatd.

VI. La punctul 6 al ordintt de zi a fost inscris Proiectul de hotirAre pentru

modificarea qi completarea Hotiririi Consiliului Judefean NeamI nr.20712017
privind stabilirea salariilor de bazd pentru func(ionarii publici ;i personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude{ean Neam{
qi al serviciilor publice de interes jude{ean.
S-a supus la vot proiectul de hotir6re:
Cu 21 voturi "pentru", hotbrArea a fost adoptatd.

VII. Diverse.
Nemaifiind alte probleme inscrise in ordinea de zi, s-au declarat inchise lucrdrile
gedinlei.

p.SECRETARUL JUDETULUI
DIRECTOR EXECUTIV
Bogdan BOSOVICI
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