CONSILIUL JUDETITAN NEAMT
PROCIi,S VERBAL
al gedin{ei ordinare a (lonsiliului Jude{ean Neam(
din 26 martiLe 2019, ora 16:00

Lucrdrile qedinlei sunt conduse de domnul pregedinte Ionel Arsene. La gedinld
participd de drept secretarul judeJului, precum gi gefii serviciilor de speciahtate dirr cadrul
Consiliului Jude{ean.
Domnul Ione:l Arsene - Doamnelor qi domnilor consilieri, permiteli-mi sii declar
deschise lucrdrile gedinlei ordinare a Consiliului Judelean Neam{ pentru care ali fost
convocafi in conformitate cu prevederile Lelgii administraJiei publice locale nr.21512001.
La gedinlb abserfteazd domnul Ionila Florin Tiberiu qi Ltrcaci Gabriel.
ConstatAnd cri la aceastd qedinJd sunt prezenli 31 consilieri judeleni din totalul de 33
consilieri in funcJie, declar gedinfa ca f,rind legal constituitd.

in conformitate cu prevederille Legii nr.

21,51200I, supun spre aprobare con{inutul
procesului-verbal all qediiin{ei desfr gur atd in clata de 2I martie 2A 19
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu 31 voturi ,,pefltru" pr:ocesul-verbal a fost, aprobat.
"

Ordinea de zi propusd pentru aceastd gedin{d este cea publicatd in presd gi corrLunicatd
qi dumneavoastrd:
LLuarea unor mdsuri privind patrimoniul Judelului Neam!;
2. Modificarea HotiirArii Consiliului Judelean Neam! nr.220l2AI8;
3. Revocarea dreptului de administrare aunrlr bunuri din patrimoniul Judelului Neam!;
4. Emiterea avizului co:nsultativ pentru Planutr anual de acliune privind serviciile sociale
administrate Ei finanJate din bugetul Comunei FarcaEa pentru anul20\9;
5. Emiterea avtzvlnri consultativ pentru Planui anual de acJiune privind serviciile sociale
administrate qi finatrfate din bugetul Comunei Sagna pentru anul2019;
6. Emiterea avizului co:nsultativ pentr:u Planul anual de acliune privind serviciile sociale
administrate gi finarrlate din bugetul Comunei Cordun pentru anuI2019;
7. Prelungirea unui acord de parteneriLat cu DirecJia Generald de Asistenld Sociald gi
Proteclia Copilului Nearn!;
B. Luarea unor mdsuri in vederea participdrii Direc{iei Generale de Asistenld Sociald. 9i
Proteclia Copilului Nearn! in proiectul ,,Un nou start";

9. Aprobarea indicatorilor tehnico-econornici actualizati qi a contribuliei proplii

a

Judelului Neam! pentru realizareaunor obiective de investilii de interes public judelean;
10. Aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public gi privat al Judelului Neam!;
1 l.Diverse:
L Raport asupra situaliei gestiondrii bunurilor eare aparfin UAT Jude]ul Neam!.

Fald de ordinea de zi inifiald, propun suplirnentarea acesteia cu 6 proiecte de hotdrAre,
Ei anume:
1. aprobarea temelor de proiectare aferen.te unor obiective de investilii de interes
judelean;
2. aprobarea docurnentajiei tehnico-economice pentru obiectivul de investilii de interes
public judeJean ,,Construire casd de tip familial P+E pentru copii cu dizabtlitdfi, n.c.
59161";
3. aprobarea docurrLentaliei tehnico-economice pentru obiectir,ul de investilii de interes
public judeJean ,,Construire casd de tip familial P+E pentru copii cu dizabilitd1i, n.c.
59162";
4. aprobarea docurrLentaliei tehnico-economice pentru obiectivul de investilii de interes
public judelean ,,Construire casd de tip familial P+E pentru copii cu dizabilit61i, :n.c.
59102";
5. luarea unor mdsuri in vedereaparticipdrii Direc{iei Generale de Asistenld Sociald gi
Proteclia Copilului Neam! in proiectul ,,Violenfa domesticd nu are scuze";
6. modificarea anexei nr. 2laHotdrdrea Consiliului Jude{eanNeam} nr. 4412019 pentru
aprobarea modificdrii tarifblor vizdnd activitatea de eliminare a deqeurilor la Depozitul
judelean de deqeuri nepericuloase Girov qi a modelului contractului de prestdri servicii de
depozitare,transmise dumneavoastrd in timp util qi dezbdtute in comisiile de specialitate.
Propun ca cele 6 proiecte de hotdrAre suplimentare sd fie analizate ultimele pe
ordinea de zi, inaintea punctului Diverse, care'va fi renumerotat.

Domnul Ionel Arsene

ordinii de zi:

-

Supun la vot propunerea de suplimentare a proiectului

Cine este ,, pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu 31 voturi "pentru", propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost aprobatd.
Domnul Florin-Adrian HopEa - Domnule preEedinte, o singurd problemufd: noi,
pe suplimentarea ordirrii de: zi am primit 4 pro.iecte de hotdrdre, rar cea cu tarifele inc6 nam primit-o. Facem o pauzd qi o discutarn qi po aceea?
Domnul Ionel Arsene - De acord. Unde este proiectul cu tarifele?
Domnul Bosdan Bosovici - A lbst dat la comisii.

Domnul Neculai PuqcaEu - Noi la comisia buget l-am primit.
Domnul IonLel Arsene - FacernL o patzd" qi vd lamurili"
Domnul Stavaraahe -Valentin Constantin - In timp util n-au fost date.
Domnul Ionel Arsene - N-auL fbst date in timp util, dar oolegii nostri au frcut tot
ceea ce au putut. Propun sii facem o pauizd, sd rrd uitali.
Domnul Florin-Adrian HopEa--Le discutdm mai bine la sffirgit inainte de a vota.
Facem o pauzd" de 5 minute Ei le studiem.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul ordinii de zi, cu supliment.drile
aprobate:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivS"?
Se abline cineva?
Cu 31 voturi "pentru" ordinea de zi a fost aprobatd.

inainte de a trece la primul punct, secretarul judelului doregte sd facd o precrzare.
Domnul Bogdan Bosovici - Permite{ii-mi sd vd reamintesc cd, in conformitate cu
prevederile legale in rtigoare, dacd,ave{i un interes personal inproblemele supuse dezbaterii
gi votului de astdzi, ave\i obligalia sd anun{aJ.i la inceputul gedin{ei, nerespectareaacestor
prevederi legale atrd,gdnd nulitatea absolutd a hotdrdrii adoptate.
Domnul Ionel Arsene - Este cineva? lrlu?Atunci propun sd intrdm in ordinea cle zi.

I.

Proiect de

hotirire pentru luarea unor misuri privind

Jude{ului Neam{.
Domnul Ionel At:sene - Rog comisiile

sd,

patrimoniul

prezinte rapoartele de avizare la acest

proiect:
Domnul Florin Grumezescu -- comisia servicii publice - aviz favorabil;
Domnul Neculai Pugcaqu - comisia buget- avtzfavorabtl;
Domnul Adrian Bourceanu - comisier juridica - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este ,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu 31 voturi "pentru", hotdrArea a fost a.doptatd,.

IL

Hotlririi Consiliului Judetean
Neamf nr.220120L8.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare la acest
Proiect de hotlr6re privind modificarea

proiect:

Domnul Radrr Tudorel - comisia culturd - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia iuridica - aviz favorabil

Domnul Ionel Arsiene - La acest proier;t existd un amendament. Domnule Pugca;u
vd rog sa-l citili.
Domnul Nicolae Puqcaqu - Prin ardresa managerului Spitalului Judelean de
Urgen!6 Piatra Neam! nr. 8.451125.03.2019 qi Deciziamanagerului rtr. 195125.03.2019,
ni s-a adus la cunoEtinld faptul cd domnul Constantin Nanu, avAnd calitatea de
observator in cadrul comisiei de solulionare a contestatiilor depuse in ca.drul
concursului/examernului organizat pentru ocuparea funcliei de director medical din
cadrul Spitalului Judelean de Urgerr{iiPiatt:aNeam!, a fost inlocuit cu doamna Gina Iuliana Jica16 - reprezentant al Colegiului l\4edicilor Neam!.
In mod coresipunzdtor se modificd urt. I din proiectul de hotdrAre.
Domnul Ionel Ariene - Mul,turnesc! Supun la vot amendamentul:
Cine este ,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se ab{ine cineva?
Cu 31 voturi "pentrll", amedamentul a fost aprobat.

Domnul Ionel Arsene - Vd supun la r,'ot proiectul de hotdrAre:
Cine este,,pentru"'/
Cine este,,impotrirrd"?
Se abJine cineva?
Cu 31 voturi "pentr:u", hotdrArea a fost adoptatd.

III.

Proiect cle hotirire privind re!'ocarea dreptului de administrare a unor
patrimoniul
bunuri din
Jude{ului Neam{.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiille sd prezinte rapoartele de avizare la ercest
proiect:

Domnul Neculai lPuqcaEu - comisia buget- aviz favorabil;
Domnul Adrian If ourceanu - comisia' juridicd - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arrsene - Supun la vot proiectul de hotdrAre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu 31 voturi "pentru", hol"drdrea a fost adoptatd.

IV. Proiect de hotdrAre cu privire la emiterea avizului consultativ pentru
Planul anual de acfiune privind serviciiile sociale administrate si finantate din
bugetul Comunei Farcarga pentru anul20l9.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare la

proiect:
Domnul Radu Tudorel

- comisia culturd - aviz favorabil;

ercest

Domnul Florin Grumezescu - comisier servicii publice - avrz favorabil;
Domnul Neculai PuEcagu - comisia buget- aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - avrz favorabil.
Domnul Ionel Arsrene ' Supun la vot proiectul de hotdrAre:
Cine este ,,pentru"?
Cine este,,impotrivii"?
Se abline cineva?
Cu 31 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adopt,atS.

V. Proiect de cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual
de ac{iune privincl serviciile sociale administrate qi finanfate din bugetul Comunei
Sagna pentru anul 201[9.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Radu Tudorel - comisia culturd - avrz favorabil;
Domnul Floriin Grumezescu - comisia servicii publice - aviz favorabil;
Domnul Neculai PuEcaqu - comisia buget - avrz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrAre:
Cine este,,pentru"ll
Cine este,,impotrivS"?
Se abline cineva?
Cu 31 voturi "penttru", hot[rArea a fost adoptatS.

VI. Proiect de hotlrire cu privire la emiterea avizului consultativ pentru
Planul anual de ac{iurne privind serviciiile sociale administrate qi finan{ate din
bugetul Comunei Cordun pentru anul20r19.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisii.le sd, prezinte rapoartele de avizare la
proiect:
Domnul Radu Tudorel - comisiia culturd - ayrz favorabih
Domnul Florin Grumezescu --comisia servicii publice - aviz favorabil;
Domnul Neculai .Puqcaqu - comisia buget- avrz favorabil;
Domnul Adrian Elourceanu - comisia. juridica - aviz favorabil.
Domnul Ionerl Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este ,,pentru"?
Cine este,,impotrivS"?
Se abfine cineva?
Cu 31 voturi "pentru" hotdrdrea a fost. adoptatd.

ercest

VII. Proiect de hotflrire privind prelungirea unui acord de parteneriat

cu

Direc{ia Generali de Asisten{i Sociali gi Protecfia Copilului Neam{.
Domnul Ionel Arsene - Rog cornisiile sd prezinte rapoartele de avrzare la acest
proiect:
Domnul Radu Tudorel - comisia cultu'rd - aviz favorabil;
Domnul Neculai Puqcagu - comisia bulget - aviz favorabiX;
Domnul Adrian Bourceanu - cornisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotirAre:
Cine este ,,pentru"?
Cine este,,impotrivii"?
Se abline cineva?
Cu 31 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptatd.

VIII. Proiect de hotirfire privind luerrea unor misuri in vederea participirii
Direcfiei Generale de Asisten{i Sociali qi Protec{ia Copilului Neam{ in proiectul
,rUn nou startt'.
Domnul Ionel Arsene - Rog corarisiile sd prezinte rapoartele de avizare la aoest
proiect:
Domnul Radu Tudorel - comisia culturd - aviz favorabil;
Domnul Neculai Pugcagu - comisia bup;et - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene -Vd supun la vot proiectul de hotdrAre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv["?
Se abline cineva?
Cu 31 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatS.

IX. Proiect de hotirAre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actaalizafi qi a contribu{iei proprii a Jude{ului Neam{ pentru realizarea unor
obiective de investi{ii de interes public jude{ean.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pugcagu - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Aciocdrldnoae Aurel -- comisia urbanism - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridica - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrdre:

Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"'7
Se abline cineva?
Cu 31 voturi "pentru", hotdr6rea a fost adoptatl.

X. Proiect de hotirdre privind aprobzrrea inventarelor bunurilor din domeniul
public qi privat al Jude(ului Neam{.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoaftele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puqcagu - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia culturd - avrz favorabil;
Domnul AciocArldnoae Aurel - comisiia urbanism - aviz favorabil;
Domnul Florin Grumezescu - cornisia rservicii publice - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicb - aviz favorrabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abJine cineva?
Cu 31 voturi "pentru", hotiirdrea a fost adoptatd.

XI. Proiect de hotir6re privind aprohrarea temelor de proiectare aferente unor
obiective de investi{ii de interes jude{ean.
Domnul Ionel Arsene - Rog co.misiile de specialitate sd prezinte rapoartele de
avrzare la acest proiect.
Domnul Radu Tudorel - comisia cultur:d - aviz favorabil;
Domnul Aciocdrldnoae Aurel - comisiia urbanism - aviz favorabil:
Domnul Neculai Puqcagu - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - conrisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot prroiectul de hotdrAre:
Cine este,,pentru"?

Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu 31 voturi "pentru", hotiirArea a fost adoptatd.

XII. Proiect

de

hotirire privind aprobarea documenta{iei tehnico-economice

pentru obiectivul de investi{ii de interes pruhlic jude{ean ,,Construire casi de tip
familial P+E pentru copiii cu dizabilitdti, n.c:. g!lflrr.
Domnul Ionel Arsene - Rog cornisiile sd prezinte rapoaftele de avizarc la acest
proiect:

Domnul
Domnul
Domnul
Domnul

Neculai Pugcagu - comisia buget - aviz favorabil;
Radu Tudorel - comisiaL culturd - aviz favorabil;
Adrian Bourceanu - comisia jiuridicd - aviz favorabil.
lonel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrAre:

Cine este ,,pentrut"?

Cine este,,impotriv["?
Se abline cineva?
Cu 31 voturi "pentru", hotdrArea a fost adopta1.6.

XIII. Proiect

hotirflre privind aprobarea documenta{iei tehnico-economice
pentru obiectivul de investi{ii de interes public jude{ean ,,Construire casi de tip
familial P+E pentru copii cu dizabilititi, n.<:. 59162".
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile s[ prezinte rapoartele de avizare la acest
de

proiect:
Domnul Neculai Puqcaqu - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia culturd - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrAre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu 31 voturi "pentru" ,hotdrdrea a fost adoptal.d.

XIV. Proiectul de hotirire privind aprobarea

documenta{iei tehnicoeconomice pentru obiectivul de investi{ii de interes public jude{ean ,,Construire casi
de tip familial P+E pentru copii cu dizabilititi, n.c. 59102".
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:

Domnul Necrulai )?uqcaqu - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Radru Tudorel - comisia cultrurd - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabi^.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vol. proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu 31 voturi "pentru" hot[rdrea a fost adoptatii.

XV. Proiect de hotirire privind luarea unor misuri in vederea participirii
Direc{iei Generale de Asisten{i SocialS qi Protec{ia Copilului Neam{ in proiectul
,rViolenfa domestici nu are scuze".
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizarc la acest
proiect:

Domnul Neculai Puqcaqu - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia culturd - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.

Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotirAre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu 31 voturi "pentru" hotdrArea a fost. adoptatd.
Propun o patnd" de 5-10 minute ca sd. ne ldmurim cu urmdtorul proiect.
(Reluarea lucrdrilor q edinlei)

XVI. Proiect de hotirire pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotirflrea
Consiliului Judefean Neam( nr. 44/2019 pentru aprobarea modificirii tarifelor
vizAnd activitatea de eliminare a degeurilor la Depozitut judefean de degeuri
nepericuloase Girov Ei a modelului contractului de prestiri servicii de depozitare.
Domnul IorLel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avrzare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puqcaqu - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Florin Grumezescu - comisia servicii publice - aviz favorabil;
Domnul AciocArldnoae Aurel - comisia urbanism - avrz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu -- comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vo1;proiectul de hotbrAre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se ab{ine cineva?
Cu 31 voturi "pentru" hotdrdrea a fost adoprtatd.

XV[.

Diverse:
Domnul IorLel Arsene - La punctul Diverse avem:
I. Raport asupra situa{iei gestioniflrii bunurilor care apar{in UAT Jude{ul
Neam{.
Dacd dumneavoastrb aveti intervenlii pe acest raport sau dacd aveli de ridicat vreo
problemd.
Nemai
alte probleme inscrise in ordinea de zi, declar inchise lucrbrile
gedi

SECRETARUL JUDETULUI,
Bogdan BOSOVICI
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