CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
I'ROC:ES VERBAL
al qedin{ei extrordinare, a Consiliului Jude{ean Neam{
din 11 aprilie 2019, ora 16:00

Lucrbrile gedinlei sunt conduse dle domnul Ion Asaftei, vicepreqedinte al
Consiliului Judelean Neam! in confbrmitate cu Dispozilia pregedintelui Consiliului
Judefean Neam! rc. 36912018 privind desomnarea unei persoane. La gedin{a participa
de drept secretanrl judelului, precum qi gef,ri serviciilor de specialitate din cerdrul
Consiliului Judelean.
Domnul Ion Asaftei - Bund ziua doamnelor gi domnilor consilieri. Permitel;i-rni
sd declar deschise lucrdrile gedinlei extraor:dinare a Consiliului Judelean NeamJ pentru
care a\i fost convocali in conformitate cu prevederile Legii nr.21512001. Fac precrzlarea
ed, in conformitate cu Dispozilia preEedintelui Consiliului Judelean Neam! ff.
36912018, privind desmnarea unei persoane, voi conduce lucrbrile ;edintei
extraordinare de astdzi.

La gedinla abserfieazS: Arsene lonel, Acatrinei Dumitru, Andoni DragoE-Nicolae,
Baciu Vasile, Buhuqanu Bogdan, Corduneanu Eduard, lRadu Tudorel, Stoica Mihai
Doru, Onu Bogdan (a anunlat cdintdrzie). ConstatAnd cd la aceastd gedin{6 sunt pre:uenJi
24 consilieri jude{eni din totalul de 33 consilieri in func{ie, declar gedin{a ca fiind legal
constituitd.

in conformittate cu prevederile .Legii w. 2151200I, supun spre aprobare conlirrutul
procesului-verbal al qedinlei anterioare desfrquratd in data de 26 martie 2019.
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se ab{ine cirreva?
Cu24 voturi ,,perrtru" procesul-verbill ar fost aprobat.
Ordinea de ;zi propusd pentru aceast2i gedin{d este cea adusd la cunoEtinla publicd
qi comunicatd gi dumneavoastrd:
l.Modificarea FlotdrArii ConsiliuluLi Neam! nr.29412018 privind aprobrarea
documentaliei tehnico-economice gi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiJii de interes judelean ,,Reabilitare si modemizare transport ecologic";
2.Modificarea HotdrArii Consiniului Neam! nr.29512018 privind incheierea unui
Acord de parteneriat pentru reahzareaproiectului ,,Reabilitare qi modernizare transport
ecologic";

3.Modificarea HotdrArii Consiliului Judelean NearnJ nr.185/2018 privind
incheierea unor Acordluri de Parteneriat pentru rcahzarea proiectelor "Extinderea gi
modernizarea sistemului de iluminat public in municipiul Fiatra Neam!: Buleva.rdul
Decebal- Pia[a Mihail Kogdlniceanu- Bulevardul Traian- Strada Fermelor- i7,ona
Pietricica" Ei "Extinderea gi modernizarea sistemului de iluminat public in municiLpiul
Piatra Neam!: Strada Cetatea Neamfului- Strada 1 Decembrie 1918- Strada Mihai
Yiteazu- Strada Orhei- Piala $tefan cel l\dare- Bulevardul Republicii- Strada Mihai
Eminescu- Cartier V61eni";
4.Desfiinlarea Serviciului Public de A<lministrare a Sistemului de Manasernent
Integrat al DeEeuriilor in Judelul Neam!;
5. Diverse.
Domnul Ion Asa.ftei - Supun la vot ltroiectul ordinii de zi:
Cine este ,,prentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu 24 voturi "pentru" ordinea de zi a, fost aprobatd.
inainte de a trece la primul punct, seoreLarufjudelului doregte sd facd o preci;zare.
Domnul Bogdan Bosovici - Permiteli-mi sd vd reamintesc c5, in conformitat.e cu
prevederile legale in vigoare, dacd aveli un interes personal in problemele supuse
dezbaterii gi votului de astdzi, aveli obligalia sd anunlali la inceputul gedinlei,
nerespectarea acestor prevederi legale atrd,gdnd nulitatea absolutd a hotdrArii adoptate.
Domnul IorL Asaftei - Este cirreva? Nu? Atunci propun sd intrdm in ordinea de
zi.

I. Proiect

cle

hotlrdre pentru modificarea Hotdririi Consiliului Judefean

Neamt nr. 29412018 privind aprobarea documenta{iei tehnico-economice qi
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi(ii de interes jude{ean
,,Reabilitare gi modernizare transport ecologic".
Domnul Ion Asaftei - Rog comisiile sd prezinte rapoaftele de avrzare la

a.cest

proiect:
Domnul Neculai Pugcasu - cornisia truget- aviz favorabll;
Domnul AciocArldnoae Aurel -- comisia urbanism - aviz favorabil;
Domnul Florin Grumezescu - oomisia servicii publice - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridica - aviz favorabil.
Domnul Ion Asaftei - La acest proier;t existd un amendament:
in cadrul devizului general al investiliei gi in cadrul devizului general centrelizat
au intervenit urmdtoarele modifi cdri:
S-a diminuat linia 3.8.2 -Dirigenfia de,gantier cu10.926,16 lei (fara TVA), sumd
care s-a mutat astfel:
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4.370,45 lei pe cap. 5.2"5 - 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avrze conforme qi
autoriza[ia de c onsitruir e/de sfi inlare
6.555,70 lei pe cap. 5.3 - Cheltuieli diverse gi neprevdzute

o

Menlionez c:d,la iintroducerea in MySMI S aveam o diferenld de 0,01 bani in minus
la TVA, astfel incAt valoarea totald a proiectului era in mysmis de 60.628.181,60 lei in
loc de 60.628.181,61 lei (valoarea dirr HCJ Neamf).
Pentru arcgla situalia am crescut cu 0,01 bani la linia 5.2.3 avdnd in vedere ca
aceasta este o cheltuiala fbra TVA.
Valorile din devizul pentru autobaza adunate cu cele din devizul de e-ticketing Ei
cel de autobuze dau valoarea din devizul c<>ntralizator (fara TVA, TVA, cu TVA).
Valorile dirr acord nu se modificd, contribulia proprie gi totalul neeligibil
rbmAndnd aceleasi.

Domnul Ion Asaftei - Supun Ia. vot amendamentul:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu 24 voturi "pentru", amedamentul a 1lost aprobat.
Domnul Ion Asaftei - Supun la. vot proiectul de hotdr6re:
Cine este ,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu 24 voturi "pentru", hotbrArea a fcrst adoptatS.

II. Proiect de hotirire pentru modilicarea Hotiririi Consiliului Jude!ean
Neam{ nr. 295/2018 privind incheier,ea unui Acord de parteneriat pentru
realizarea proiecl;ului,,Reabilitare gi moderrnizare transport ecologic".
Domnul IonL AseLftei - Rog co.misiil: sd prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pugca;u - connisia truget - aviz favorabil. Dacd s-ar putea sd ni
se spun6, este a 5-a, a 7-a oard" de cAnd tot aprobdm acest proiect, unde au apdrut
disfunclionalitalile Ei cine se face vinovat.
Domnul Ion Asaftei - Ludm in calcul cererea dumneavostrS. Rog cornisiile sd
prezinte rapoartele de ayizare la aces1. proierct:
Domnul AciocArlsnoae Aurel - comiisia urbanism - aviz favorabil;
Domnul Florin Cirumezescu - comisia servicii publice - aviz favorabil;
Domnul Adr:ian Bourceanu - comisia iuridicd - aviz favorabil.
Domnul Ion Asaftei - inainte cle a trece la aprobarea hotdrArii respective sd ddm
curs solicitdrii domnului nostru coleg. Doanna Daniela Pdr6u, vd rog!

Domnul Neculai PuqcaEu - Nu mi-o luali in nume de riru. Am vrut aqa, sd vedem
pe unde se incurcd lucrurile pentru cd noi suntem imputernicili cu Troleibuzul SA, cu
toate sd vedem.
Domnul Ion Asaftei - Haideli sa o a.scultdm pe doamna Daniela P[rdu pentru cb
sunt sigur cd o sd ne dea informalii exacte.
Doamna Daniela Parau (qef Servir;iu Proiecte Europene din cadrul Direcliei
Investilii, Programe gi Infrastructurd JudelearLd din cadrul Consiliului Judelean Neram!)
- Ca urmare a actualizdrii documerrtaliei tehnico-economice in proiectul de hot6rAre
anterior s-a actualizat'valoarea din deviz c:,are a dus la modificarea valorii totale sii din
acordul de parteneriat. Aceasta este singura modif,rcare.
Domnul Neculai Puqcaqu - Mul1umit.
Doamna Daniela Pbrdu - Cu pldcere!
Domnul Ion Asaftei - Sunteli de acord cu rdspunsul?
Domnul Neculai PugcaEu - Am exprimat, sunt foarte mullumit.
Domnul Ion Asaftei - $i noi vd mullumim pentru inlelegere a acordatd, desfti;ur[rii
fireEti a acestei gedinle" Supun la vot proier;tul de hotdrAre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impol.riv["?
Se ab{ine cineva?
Cu 24 voturi "pentru", hotdrArea a fcrst adoptatd.

III. Proiect de hotirdre pentru modificarea Hotirf,rii Consiliului Jude{ean
Neamt nr. 185/2018 privind incheierea unor Acorduri de Parteneriat pentru
tealizarea proiectelor "Bxtinderea si mordernizarea sistemului de iluminat public
in municipiul Piatra Neam{: Bulevardurl Decebal - Pia{a Mihail Kogilniceanu-

Bulevardul Traian

- Strada Fermelor - zon Pietricica" Ei "Extinderea gi

modernizarea sistemului de iluminat public in municipiut Piatra Neam{: Strada
Cetatea Neam{ului- Strada 1 Decembrjie 1918- Strada Mihai Yiteazu - Strada
Orhei- Pia{a $tellan cel Mare- Bulevarrlul Republicii- Strada Mihai Eminescu-

Cartier Vileni".
Domnul

IonL AseLftei

- Rog co.misiill

sri prezinte rapoaftele

de avizare la acest

proiect:

Domnul Neculai Pugcagu - comisia bu6;et- aviz favorabil cu aceeagi rugdminte.
Observ cd sunt atdtea rnodificdri, nu avem oameni specializati care sd facd din capul
locului de la Piatra Nearn! pentru cd e implicat qi judeful, eu cred cd nu judelul e implicat
aici, altcineva. De ce nu se fac de la bazd,treburile aceste aincdt sd nu mai avem atiitea
modificdri de 100 de ori" Aceasta ar fi singura rugdminte.
Domnul Ion Asaftei - $i eu cal'e tocrnai vd mullumisem cd sunteJi alaturi de noi
la buna desfbsurare a Eedinlei Consiliului Judelean.

Domnul Neculai Puqcagu - Sunt alaturi. Domnule vicepresedinte, nu m5.
consideraltin afara Consiliului pentru cd siunt implicat profund. Am intrebat de ce nu
re

gle azd, to atd, lume a cum trebuie luc.ruri le ?
Domnul IorL Asaftei O rugdrn din nou pe doamna Daniela

-

P[rdu sd mai dea o

explicaJie.

Doamna Daniela Pdrdu (gef Servioiu Proiecte Europene din cadrul Direcliei
Investifii, Prograrre si Infrastructurd Judetroanr[ din cadrul Consiliului Judelean Neam!)
- Ordonanla Guvernului nr.II4 a impus modificdrile. Din motivul acesta am intervenit
qi noi cu modificdnile in documenta{ie.
Domnul Florin Adrian Hopga - Altfel spus domnule Pugcagu dacd, cduta[ivirrovat
la Primiria municipiului PiatraNeam! nu slrnt ei cei vinovali ci cei care au dat ordonanfa.
Domnul Neculai PuqcaEu - Dacd au apdrut reglementdri, altele decAt am inteles,
ne asezdm Ei ddrn aviz favorabil.
Domnul Valentin-Constantin Stavarlche - Avizul e dat, votul mai trebuie.
Domnul Ion Asaftei - Sunteli mullumit de rdspuns domnule Puscaqu?
Domnul Neculai PuEcasu - Nu cd mulfumit, sunt foarte mulfumit.
Domnul Ion Asaftei - Rog comisii.le sd prezinte rapoartele de avizare la acest

proiect:
Domnul AciocArldnoae Aurel - comisia urbanism - aviz favorabil cu rugdmintea
de a avea cAt mai puline modificdri pe perrcursul proiectelor de hotdrAre care apar in
timpul deruldrii unui mandat. Mulluntesc firumos!
Domnul Ion Asaftei - Vom {ine cont.
Domnul Florin (irumezescu - comisia servicii publice - avrz favorabil;
Domnul Adrian .Bourceanu - comisia iuridicd - aviz favorabil.

(Intra in sala de Eedinle domnul consilier judelean Onu Bogdan)
Domnul lon Asaftei - Supun la vot proiectul de hotdrAre:
Cine este ,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu 25 voturi "pentru", hotdrArea a fc,st adoptatd.

IV.

Proiect de hotirire privind desfiin{area Serviciului Public de
Administrare a Sistemului de Management lntegrat al Degeurilor in Jude{ul
Neam{.
Domnul Ion Asaftei - Rog comisiile si prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pugcaqu - comis.ia buget - Domnule pre;edinte cu toatd
dragostea qi prietenia pe care o port qi suntem in aceeasi ahanld,ca si domniile 1or, poate
revenim la situajieL ini{iala cAnd s-a infiinl.at acest serviciu noi am tranferat cu bund
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qtiin{a anumite persoane cu nume qi prenunre, i-am pus gefi, i-am pus adjuncli, i-amL pus
contabili, i-am pus de toate ce trebuie. Surprinzdtor apar ca anumite persoane de acolo
apar cu preavizdri. Poate se mai studiazd problema. Atet am de spus. De ce la unLii le
ddm preavrz cdnd noi cu bund Etiiint[ i-arn trimis acolo? CAnd ei normal ar trebui sd
vindla centrald, aclicd la Consiliul JudelearL in conditii normale cum au plecat pentru cd
noi consilierii nu eram in formula aceasta. Era altd, formuld dar dacd oamenii au fost
trimiqi cu bund credinJd gi au fbcut treabii de nota 10 eu spun cu mdna pe inimd cd
oamenii Ei-au frcui datoria si nu poate cineva sd md contrazicd,, da, domnule Bosovici?
Pe bund credinJd.

HaideJi sd, analizdm de ce sd-i trimitem in eter qi sd zicem le ddm 20 de zile
preaviz, sd le ddm nu gtiu cAt. O sd se supere anumili lideri de-ai nostri care sunt pe ici
pe colo dar sb nu se supere qi noi trebuie sd judecdm gi cu sufletul gi cu inima pentru cd
noi i-am trimis pe acei oameni acolo nu s-au dus la cerere" Dacd existd cerere cd au vrut
sd se facd Eefi de serviciu sau director sd ne explice dar dacd.nu, sd-i repunem in situa{ia
de normalitate. Asta ag vrea. Sd nu gr:eEim, adica vreau sd nu gregim. Asta ar fi singura
mea rugdminte. Sunt oameni care au fost trimiqi la Serviciul de Deseuri sau curn se
cheamd toatd' istorria, i-am fbcut pe urrmd directori pentru cd tot noi am ridicat problema,
c5, auprimit un patrimc,niu de 2004A0-400 milioane qi aveau 1700 lei ca la economie.
i-am frcut directori, iar acum ii trimitem in derizoriu. N-ag vrea. Pe mine md droare
inima, sufletul pentru aceEti salariaji, iar doamna Veronica Vasiliu (director al Direcliei
de Management din cadrul Consiliului Judefean Neam!) sunt convins cd md inlelege in
sensul frumos Ei cuvAntul ii aparline.
Domnul Ion Asaftei - Dacd-mi pernLiteJi, luAnd in calcul aceastb pledoarie plina
de uman, de simlire sufleteascd a domnului Neculai Puqcagu, doamna Veronica Variiliu
dacd aveli un rdspuns competent de dat penlru satisfac{ia fireascd gi normald a domnului
PuEcagu qi a tuturor consilierilor judeleni.
Domnul Neculai Pu;cagu - Domnule preEedinte, nu e satisfaclia mea pentru cd
eu pot sd dorm qi liniqtit la noapte dar sd rezolvdmniqte probleme corecte.
Doamna Veronica Vasiliu (director al Direcliei de Management din cadrul
Consiliului Judefean NeamJ) - Proiectul de hotdrdre de astdzi a apdrut ca urmare a
HotdrArii Consiliului Judeiean nr. 53 din 19"03.2015 la art.2 atunci se spunea asa:
,,Serviciul va func!;iona pe o perioadd limitatd de timp pdna la selectarea unor opereLtori
in cadrul procedurii de iicitalie". Asta o datd. Prin Hotdrdrea Consiliului JudeiearL nr.
23 din februarie 2019 la art.4 se spune a;;a: ,,Ia data incheierii procesului vrebal de
predare-primire a bunurilor intre judeJul Neam{ qi operatorul societatea comerciald
g.a.m.d. procesul verbal de predare-primire a fost incheiat in data de28.03.2019. Acesta
a fost motivul penLru care am ajuns la acest proiect de hotarAre. Li se acordd confrrrm
Codului Muncii toate drepturile legale. E adevdrat, colegul nostru, domnul Clatrdiu
Pddure din mijlocul nostru aplecat, nu a fbst un transfer, domnule Pu;caqu, asa cum
prevede legea a1a am procedat, noi il aEteptdm pe domnul Padure Claudiu inapoi in
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rdndul nostru, poerte si se inscrie la orice concurs qi sa participe. Ca s6 fiu in ton cu
domnul Pugcagu ne este un coleg bun gi dragdar hotdrdrile Consiliului Jude{ean gi legea
trebuie respectate.
Domnul Neculai PuEcaqu - I)oamna director vd mul{urnesc foarte mult, ali
prezentat dupa lege dar un om plecat din Consiliul Judelean, coleg de-al dumneavoastrd
de-a dreapta sau de-a stAnga sd-l pun in situalia s6-gi dea preavizul 20 de zile cAncl noi
l-am trimis, [qtia 35 de oameni sau allii r]are erau ca nume gi prenume. S[-1 pun in
situalia la azi s5-1 dau la preaviz e asa o treab6 foarte interesant a. Atltt am vrut sd spun.
Nu md intereseazS. nume qi prenume. Md intereseazd fenomenul.
Domnul Ion Asaftei - Doamnelor qi domnilor consilieri haideli sd facem o
ptecizate foarte cIard, pentru to!i: sentinrentul nu prevaleazd legii. Legea trebuie
aphcatd'. Eu ii mullumesc pentru starea sufleteascd de bine a domnului PuqcaEu, dar
legea trebuie aplicatd,. Ca atare, rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Florin (irumezescu - comisia servicii publice - avizfavorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridica - ayrz favorabil.
Domnul Ion Asaftei - Supun la vot proiectul de hot6r6re:
Cine este ,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu 25 voturi "pentru", hotdrArea a fcrst adoptatd.

V. Diverse
Domnul Ion Asaftei - Dacd ave{i interventii.
Domnul Neculai Puqcagu - Domnule preqedinte de Eedin{a sd nu vd supdrali.
Domnul Ion Asaftei - Nu md supdr.
Domnul Neculai PuEcaqu - Semnalul pe care l-am tras la punctul 4 poate fi gi la
Diverse. Totuqi ne jucdm cu viaJa gi slujba unor oameni! Noi suntem bine aEezali pe unde
suntem. Omul este pus in situalia sd-r,ii caute loc de muncd fiindca l-am scos din Consiliul
JudeJean de bund voie gi nesilit de nirneni, eu iar revin: am votat ,,pentru" aga fiindlregula
la noi dar nu se poate, noi trebuie sd fim un pic mai atenfi cum o aranjdm sau sunLt utali"
consilieri juridici in Consiliul Judelean gi jurrigti in consiliu care pot sd judece at1,;- defrumos
gi de bine aga incAt sd nu punem in delicatefi pe unul sau pe altul. Noi am pus o persoan[
Ia zid acum: sd se ducd s6-qi cautd loc de muncd, care ne-a sevit 4 ani de zile trimis de noi.

$i atAt qi am incheiLat.
Domnul Ion Asaftei-Lamaniera la care dumneavoastrd o spuneli e aproape cd md
faceli vinovat, cd siigur domnul Claudiu Pd.dure, este in preavizin momentul acesrta qi igi
primegte toate drepturile. Doamna Vasiliu a spus foarte clar cd, il aEteptdm pe domnul
Pbdure in rdndurile noastre, legea trebuie aplicatd,, eu am fbcut aga o mica divagare apropos

intre sentiment ;i lege, haideli

sd nu

transformdm lucrurile acestea intr-o stare aqa de plans

etern.

Dacd mai aveli dumneavoastrd sd ne spuneli ceva la Diverse, dacd" nu, nemaifiind
alte probleme inscrise in ordinea de zi, declar inchise lucrdrile gedinlei!

p. PRE$EDINTE,

VICEPRE$EDNTE,

SECRETARUL JUDETULUI,
Bogdan BOSOVICI

Ion ASAFTEI

fNrocvrr,
Rozalica CO

