CONSILIUL JUDET EAN I{EAMT

PR.OCES VBRBAL
al qedin{ei extrordlinare a Consiliului.Iudefean Neam{
din 21 martie 2019, ora 16:00

Lucrbrile gedinlei sunt conduse de domnul pregedinte Ionel Arsene, La gedinld
participd' de drept secretarul judelului, precum gi gefii servieiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Judelean.
Domnul Ionel Arsene - Doamnelor gi domnilor consilieri, perrniteli-mi sd declar
deschise lucrdrile gedirr{ei extraordinare a Consiliului Judelean Neam! pentru care a\i
fost convoca{i in confirrmitate cu prevederile Legii adminisftaliei publice locale nr.

2rsl200I.

La qedinld abseLrteazd. urmdtorii eonsilieri judefeni: domnul Andoni DragogNicolae, doamna Banu. Gabriela, domnul Buhuqanu Bogdan, domnul Cosma FlorinMihai, domnul HopEa lflorin-Adrian, d.omnul Onu Bogdan, domnul Stoica Mihai-Doru.
ConstatAnd cd la aceastd gedin{d sunt prezen\i 26 consilieri jude{eni din totalul de
33 consilieri in funcfie, declar gedin{a ca fiind legal constituitd
in conformitate cu prevederile Legii rr.215l'2001, supun spre aprobare eonlinutul
procesului-verbal al geclinlei anterioare desfbguratd indata de 19 martie 20lg
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivS"?
"

Se abline cineva?

Cu26 voturi,,pefltru" procesul-verbal a fost aprobat.
Ordinea de zi propusd pentru aceastd gedin!fl este cea publicata

in prer;d gi
comunicatd gi dumneav oastrd:
1. Proiect de hoffir6re privind reparlizarea pe unitali administrativ-teritoriale a
sumelor alocate din cotr:le defalcate din impozitul pe venit (I7,5%) gi a sumelor defalcate
din taxa pe valoare a adiLugatd pentru eehilibrarea bugetelor locale pe anul 2019;
2. Diverse.
Domnul Ionel Arsene
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd."?

- supun la vot proiectui ordinii de zi:

Se abline cineva?

Cu26 voturi "pentru" ordinea de zi a fost aprobatd"
inainte d"e a trece la primul punct, seeretarul.iudelului doreqte sd facd o precruare.
Domnul Bogdan Bosovici - Permiteli-mi sd vd reamintesc ed, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare , daed,ave{i un interes personal in problemele supuse dezbaterii
gi votului de astdzi, ave{i obliga}ia sd anun}afi la ineeputul gedinJei, nerespeorarea acestol.
preve deri le gale atrdgdnd nulitate a ab s o 1ut6 a hot6r drli adoptate,
Domnul Ionel Arrsene - Este ei:neva? Nu? Atunci propun sd intrdm in ordinea do
zi.

I.

Proiect de hotirdre privind repartizarea pe uniti{i administrativ-

teritoriale a surnelon alocate din cotele defaleate dlin irnpozitut pe venit (l7 rSo/o) qi a
sumelor defalcate df,n talra pe valoanea adiugatf, pentru echilibrarea bugetelor loeale
pe anul 2019"
proiect:

Domnul Ionel Arsene - Rog oomisiile si prezinte rapoartele de avizare la acest

Domnul Neculai Pugca;u - eomisia buget- aviz favorabil eu amendamentul care
ne-a fost prezentatin timpr util, discutat qi avizatla comisie.
Domnul lonel Arsene - il .unouqteli? L-a primittoatdlr-rmea? tn reguld. R.aportul
de avtzare al comisiei juridie e?
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridic[ - aviz favorabil.
La acest proiect existd un amendament, oa urmare a primirii astdzi de la
Administralia Judeleand" tt Finanlelor lPublie e Neam! a estimdrilor pentru anii 2020-2022,
necomuni cate Ia momentul intocmirii proiectului.
Proiectul de hotdrdre cu amendamentul propus v-a fost transmis astdzi gi a fost
dezbdtut gi avizatin comir;iile de speciaJitate.
Prin adresa ff" 6440120.03.2019 inregistratd la Consiliul Judetean ou n-r"
5848/27.03.2019, Administralia Judoleand a Finanlelor Publice Neam! ne oomunicd in
Anexa 2 Cotele defalcate din impozitul pe venit gi sumele defalcate din taxa pe valoare
addugatd pentru echilibrarea bugetelor locale - Estimdrile pentru perioada 2020-2022,
pentru achttarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funclionare qi/sau de
capttal, in ordinea cronologied a vechirnii arieratelor, pentru susliner.ea programelor de
dezvoltare 1oca15 9i suslinerea proiectelor de infrastructurd, care necesitd. cofinanlare locald
(conform prevederilor Legii finanlelor publice locale nr. 27 3 I 200 6).
Ca urmare, se rnodificd, atdt ploieetul de hotdrAre edt qi anexele conform
proiectului de hot[rdre gi anexelor ataqate. Anexele se completeazd" prin introducerea
coloanelor reprezentAnd estimdrile pentru p erio ada 2020 -2022.
Domnul lonel Arsene
Supun la vot amendamentul:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?

-

Se abline cineva?

Cu26 voturi "pentru", anredamentul a fost aprobat.
Inainte sd supun la vot poiectul de hotdr6re vreau sd vd spun ci sumele acestea vin
pebaz6' de formul6,, aicinu intervenim deloc noi, Consiliul Judelean. Pe sumele
care vor fi
pentru echilibrarea bugetard acolo o sd avem diseulii ou grupurile politice. Dupa ce primesc
toate solicitdrile de la priinari vreau sd fae diseulii cu fieeare primar in parte pentru cd in
legea bugetului de stat spune c5 cei 7 ,syo care se alocd pentru .rhilibtur.u b,rg.iurd
se aloc?i
in cursul anului 2079, ne.flrind o urgen!6 vreau sd am o disculie cu fieeare pii-u, in parte
din judelul NeamJ sd vedr:m ce proiecte de dezvoltare are, ce nevoi are de cofinanlare,
ce
nevoi are pe cheltuieli ca sd Etim exact cum putem chiar sd qi intervenim acolo unde este
nevoie de ajutor pentru cii sunt UAT-uri unde bugetul este indestuldtor.
Doamna Mihaela. - Elena Isciurc - Voiam s[ spun ca toli primarii au nevoie de
cofinanfare. Chiar am discutat astdzi cu 5 plimari din zona Romanului gi au aceastii

problemS.

Domnul Ionel Arsene - $tiu. Mulfumesc. Asta am vrut sd vd spun pe parteaaceasta
a votului de astdz| Dacd sunt intervenlii de la d"umneavoastrd? Dacdnu, vd
supun la vot
proiectul de hotdr6re, cu eLmendamentul aprobat:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu26 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd,.

II. Diverse
Do
v6, anun! cd

rl Ionel Arsene - Dacd ave{i dumneavoastri de ridicat vreo problemd, dacd.nu,
rti (26.03.2.019) vom avea qedinla ordinard la ora 16:00" va mullumesc!
iind alte probleme inscrjse in ordinea d,e zi, declar inchise luerarile
sedintei!
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CRETARUL JUDE TIILUI,
Bogdan BOSOVICI
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