CONSILIUI-, JUDEI]EAN NEAMT
EXTRAS MII{UTA
de desfigurare ar gedinfei ordinare a Consiliului Judefean Neamf
din 19 decembrie 2018. ora 14:00

Convocarea a fost fbcutd in confoimitater c,uL prevederile Legii administraliei
publice locale nr, 275 12001.
Avdnd in vedere cd,la. aceastd qedinrfd au fost prezen{i 30 consilieri judeleni din
totalul de 33 de consilieri irr funclie, s-a declarat gedinla ca fiind legal constituitd.
in conformitate cu prevederile Legii nr. 2tSlZOOl, s-a trrpl'rt spre aprobar:e
conlinutul procesului-verrbal al gedinfei dr:sfigwatia'in data 13 decembrie 2018.
Cu 30 voturi ,,perri|ru", procesul-verbal a fost aprobat

Ordinea de zi propusd pentru aceastb
comunicatd in timp util"

gedrin{b este cea publicatd

in presd

gi

Fald de ordinea de zi ini1ia15, s-a propus suplimentarea acesteia cu 3 proiecte de
hotdrdre, qi anume:
1
Organizarc a unei comisii speciale de anal izd qi verificare;
2. Emiterea avizului consultativ pentruL lPlanul anual de acliune privind
serviciile sociale adrurinistrate gi finanlale din bugetul Comunei Tarcdu pentru
anul 2019;
3. Emiterea avizului consultativ pentruL Flanul anual de acliune privind
serviciile socierle administrate gi ftnat:rlefte din bugetul Comunei Grinlieq
pentru anul201-9,
transmise in timp util qi dezbdtute in cornisiile de specialitate.
S-a propus ca proiLectele de hotdrdre sd fte: analizate ultimele pe ordinea de zi,
inaintea punctului Diverse, care ya fi renumerotat.
S-a supus la vot propunerea de suplimentare aproiectului ordinii de zi
Cu 30 voturi "pe:ntru", propunereir de suplimentare a ordinii de zi a fost
aprobat6.
S-a supus la vot prroriectul ordinii de zi, cu suplimentdrile aprobate:
Cu 30 voturi "pet1tru", ordinea de :li a fosit aprobatb.

.

I. La punctul

1 al ordinii de

zi a fost insicris Proiectul de hotirire privind

incetarea de drept a mandatului unui cronsilier jurdefean.
S-a supus la vot proiectul de hotSr6re
Cu 30 voturi "pentru", hotdrdrea a lbst ad,optatd.

lI. La punctul 2 aI ordinii de zi a fbst inscris Proiectul de hotirffre privind
desemnarea gi validarea unui consilier jude{ean ca membru al Autoritifii
Teritoriale de Ordine Publici Neamt.

intrucdt acest proiect a presupus desemnarea unui consilier judelean ca membru
al acestui organism, a fost necesar sd se recurgdla vot secret.
S-a prezentat procedura de vot, prevdzuld" de regulamentul de organizare gi
funcfionare a Consiliului Judelean Neam!:
S-a supus la vot ar;eastd propunere:
Cu 30 voturi "pentfu", procedura de vot secret a fost aprobatd
- S-au fdcut urm[toarele propuneri:
- Neculai Puqcaqiu
- Acatrinei Dumitrru
- Tiberiu Ioni16
Dupd deschiderea umei si numdrarea buletinr:lor de vot s-au obtinut urmdtoarele
rezultate:
- Neculai Puqca;iu - 17 voturi
- Acatrinei Dumitrru - 11 voturi
- Ionild Florin 'fiberiu - 2 voturi;
A fost desemnat pe doamnul Nleculai Puqcagu ca membru al Autoritdlii
Teritoriale de Ordine Publicd Neamf.
S-a supus la vot proiectul de lhotdrdre:
Cu 30 voturi "pentn-I", holdrdrea a fost adoptatS.

III.

La punctul 3 al ordinii de zi a l.ost inscris Proiectul de hotlrire privind
stabilirea prefului mediu al rnasei verzi obfinuti de pe pajiqti permanente, valabil
pe anul 2019.
S-a supus la vot prroiectul de hotdriire:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adctptatd.

IV. La punctrrl 4 al ordinti de zi a. fost inscr:'is Proiectul de hotirire privind
stabilirea pre{urilor m,edii ale produselor ag;ri,cole, necesare evaluirii in lei a
arendei achitate in naturi, valabile pentru anul 2019.
S-a supus la vot pnoiectul de hotdr6re:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatS.

V. La punctul 5 al ordinii de zi a fost insicris Proiectul de hotirffre privind
aprobarea execufiei bugetare la data de 7 decr:rrrbrie 2018.
S-a supus la vot pr:oiectul de hotdrdre:
Cu 28 voturi "pentru" gi 2" nepurlicipdri"' (Dumitrascu Dionisie gi Pelepco
Lucian Florin ), hotdr6rea a fost adoptatS"

VI. La punctul 6 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirire privind
aprobarea documenta!:ief, tehnico-economice qi indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investi{ii de interes judefean ,,Reabilitare qi modernizare
transport ecologicrt.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:

Cu29 voturi "pentru" qi o neparticipare la vot (Dumitraqcu Dionisie), hotdrdrea
a fost adoptatd.

VII. La punctul 7 aI ordinii de zi

hotirAre privind
incheierea unui Acord de Parteneriat pentru realizarea proiectului ,rReabilitare
a fost inscris Proiectul de

;i modernizar

e transp,ort ecologict'.
S-a supus la vot prroiectul de hotSr6re:
Cu29 voturi "pentru" gi o neparficitrlare la v<lt (Dumitraqcu Dionisie), hotdrArea

a

fost adoptatil.

VIII.

La punctul tt al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de

hotirffre pentru

aprobarea tarifelor pentru activitatea de eliminare a degeurilor la Depozitul
judefean de deqeuri ne;rericuloase Girov.
S-a supus la vot prroiectul de hotbr6re:
Cu 30 voturi "pentru", hot[r6rea a fost adoptatS.

IX. La punctul 9 al ,ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirdre privind
aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investitii
de interes public jude{ean"
S-a supus la vot prroiectul de hotdr6re:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptatd.

X. La punctul 10 al orclinii de zi a fcrst inscrirs Proiectul de hotirire privind
aprobarea temelor de proiectare aferemte unor obiective de investitii de interes
jude{ean.
S-a supus la vot prroiectul de hotdr6re:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd.

XI. La punctul 11 al ordinii de zi a fbst insicris Proiectul de hotirire privind
luarea unor misuri 'in vederea particip[r'ii Judefului Neam{ in proiectul
,TCRESC- capacitl{i anLtr,eprenoriale in econounia socialit'.
S-a supus la vot prroiectul de hotdrdre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrdrea a fitst adoptrtd.

XII. La punctul l12 aI ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotlrire privind
aprobarea organigrarnei qi a staturlui de funcfii ale Serviciului Public
SALVAMONT Neamf.
S-a supus la vot pr:oiectul de hotdrdre:
Cu 30 voturi "penfru", hotdrArea a fost adoptatS.

X[I.

La punctul 13 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirire privind
aprobarea organigramei gi statului de func{ii ale Complexului Muzeal Jude{ean
Neam{.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
J

Cu 30 voturi "pentru", hotdrArea a fitst adoptatd.

ordinii de zi a. fost irrscris Proiectul de hotirire privind
modificarea statului de funcfii al aparal;ului de sprecialitate al Consiliului Jude{ean

XIV. La punctuL

14 aI

Neam{.
S-a supus la vot proiectul de hotdr0re:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrdrea a fitst adoptatd.

XV. La punctul 11i al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotdrire privind
aprobarea organigramei qi statului de func(ii ale Spitalului Jude{ean de Urgenfi
Piatra Neamf.
S-a supus la vot proiectul de hot6r6re:
Cu 30 voturi "pentru", hotdr6rea a fost adoptatd.

XVI. La punctuI 16 aI ordinii de zi a fost irrscris Proiectul de hotirire privind
schimbarea denurnirii Lf,ceului Tehnoltogic Special $tefan cel Mare qi aprobarea
refelei qcolare de invl{ilmffnt special pentru axrul gcolar 2019-2020.
S-a supus la vot proiectul de hotbrdre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrdrea a.lbst adoptatd.

XVII. La punctul 17 aI ordinii de zia fost inscris Proiectul de hotlrire privind
modificarea statului dre func{ii al Direcfiei Generale de Asisten{5 Sociati qi
Protec{ia Copilului Neam{.
S-a supus la vot prroiectul de hotdrdre:
Cum 30 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd.

XVIII. La punotul 18 al ordinii d,= zi a fost inscris Proiectul de hotlr6re
privind aprobarea unor activitifi finanfate integral din venituri proprii la nivelul
Bibliotecii Judefene,G.'T.Kirileanu" Neamf.
S-a supus la vot prroiectul de hotdrdre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptat6.

XIX. La punctul

19 al ordinii de zi a. fost irrscris Proiectul de hotirdre privind
aprobarea unui acord cle asociere cu Comuna Ceahliu in vederea asiguririi unor
servicii medicale qi sociale.
S-a supus la vot pr:oiectul de hotdrdre:

Cu 30 voturi "pentru", hotdr6rea a fost adoptatd,.

XX. La punctul 20 al orclinii de zi a fost ins,oris Proiectul de hotirire cu privire
la emiterea avizului consultativ pentru lPlanul anual de acfiune privind serviciile
sociale administrate qi fiuran{ate din bugetul Comunei Grumilzeqti pentru anul
2019.
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrdrea a fitst adoptatd.

XXI. La punctul2.1 aI ordinii de zi a fost irrscris Proiectul de hotarare privind
aprobarea prelungirii duratei unei convenfii de asociere.
S-a supus la vot proiectul de hot6r0re:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrArea a fost ad,op'lat6.

XX[.

La punctuI22 aI ordinii de zi a fost insoris Proiectul de
emiterea unui acord in calitate de proprietar.
S-a supus la vot proiectul de hotdr0re:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptatd.

hotirire privind

XXIII.

La punctul23 aI ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotarare pentru
modificarea qi completarea unor Hotiriiri ale Consiliului Jude{ean Neam{.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatS.

XXIV. La puncfiil 24 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirAre
privind aprobarea suplirnentirii numirului de posturi finan{ate de la bugetul de
stat pentru personalul neclerical aparfinind cultelor religioase recunoscute din
RomAnia.
S-a supus la vot proiectul de hot[r6re:
Cu 30 voturi "pentn)",holdrdrea a fost adoptat5.

XXV. La punctul'2S al ordinii

zi afost inscris Proiectul de hotirfire privind
organizarea unei comisrii speciale de analizi gi vr"'rificare.
de

S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd.

XXVI. La punctul 26 aI ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirire cu
privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de ac{iune privind
serviciile sociale admilristrate gi finanfate din llugetul Comunei Tarclu pentru
anul 2019.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 30 voturi'opentru", hotdrdrea a fitst adoptatd.

XXVII. La punctril 27 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotir6re cu
privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acfiune privind
serviciile sociale admilristrate qi finan{ate din bugetul Comunei Grin{ieq pentru
anul 2019.
S-a supus la vot prroiectul de hotdrdre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrArea a fitst adoptatS.

XXVIII. Diverse,
Proiectul de nornLe anuale de venit valabile in anul 2019 pentru contribuabilii
care realizeazd venituri din desf5gurarea erctivitErlilor de producfie, comer! qi prestdri
servicii, transmis spre (oonsultare de Administralia Judeleand a Finanlelor Publice
Neam!, cu adresa nr.38.41 113.I2.20I8.
Preqedintele Consriliului judelean l{eam!, domnul Ionel Arsene a anunlat cd in
perioada 06.01 . - \4 .01.2019 se va afla ih concediu de odihnd, iar atribuliile vor fi
delegate domnului vicepresedinte al Consilului Judelean Neam! Ion Asaftei.

Nemaifiind alte problerne inscrise in or:dinea do zi, s-au declarat inchise lucrSrile
qedinlei.
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