CONSILIUL JUDETBAN NEAMT

Proces-verbal

Sinteza dezbaterilor gedin(ei extraordinare a
Consiliului Jude(ean Neam( din 19 ianuarie 2021, ora 16:00,
intocmiti in baza prevederilor art. 138 alin. (13) din Ordonanfa de
Urgen{I a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ
Lucr6rile gedin{ei sunt conduse de domnul pregedinte Ionel Arsene. La gedin!6
participd de drept secretarul general al judelului, precum qi gefii serviciilor de
specialitate din cadrul Consiliului Judelean.
Domnul Ionel Arsene - Bund ziua!
Doamna Daniela Soroceanu - Bund ziua, domnule preqedintelSunt 30 de
consilieri la care vd aldturali qi dumneavoastrd! Sunteli 31.
Domnul Ionel Arsene - Cine lipseqte?
Doamna Daniela Soroceanu - Domnul Antochi Alin-Lucian-Emanuel m-a
anunlat mai inainte cd nu poate intra. Mai lipsesc: domnul Buhuganu Bogdan, domnul
DulamS Laurenliu-Cristinel gi doamna Isciuc Mihaela Elena.
Domnul Ionel Arsene - In regu16. Doamnelor qi domnilor consilieri, permiteli-mi
sd declar deschise lucrdrile gedintei extraordinare a Consiliului Judelean Neam! pentru
care ati fost convoca{i in conformitate cu prevederile Ordonanlei de Urgenld a
Guvernul ui nr.57 120 1 9 privind Codul administrativ.
Domnul Ionel Arsene - La gedinld absenteazd urmdtorii consilieri judeleni:
Antochi Alin-Lucian-Emanuel, Buhuqanu Bogdan, Dulam d Laurenliu-Cristinel, Isciuc
Mihaela Elena.
Constat0nd cd la aceastd gedin!6 sunt prezenti 30 consilieri judeleni din totalul de
34 consilieri in funcfie, Ia care se adaugd preqedintele Consiliului Judefean, declar
gedinla ca fiind legal constituit6.
Prezenlas-a fdcut de cdtre secretarul general al judelului, at6t on-line prin aplicalia
instalatd, cdt qi la sediu.
In conformitate cu prevederile Codului administrativ, supun spre aprobare
con{inutul procesului-verbal al qedinlei desfdguratdin data de 08 ianuarte 2021.
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu 31 voturi ,,pentru", procesul-verbal a fost aprobat (vot inregistrat electronic
prin ridicare de m6n6, cdt qi de cdtre cei prezenli in sa16).
in conformitate cu prevederile Codului administrativ, supun spre aprobare
conlinutul procesului-verbal al qedin{ei desfrguratdin data de 12 iarutarie 2021.
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?

Doamna Daniela Soroceanu - 32 de voturi, s-a conectat gi domnul Dulamd
Laurenliu-Cristinel.
Domnul Ionel Arsene - Cu32 voturi ,,pofltru", procesul-verbal a fost aprobat
(vot inregistrat electronic prin ridicare de mdnd,, cdt qi de cdtre cei prezenli in sa15).
Ordinea de zi propusb pentru aceastd qedinld este cea comunicatd dumneavoastrd:
l.Aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat cu Agenlia pentru Dezvoltare
Regional5 Nord-Est in vederea finan{irii serviciilor de proiectare pentru dou6 proiecte
de interes public judelean.
Fac precizarea cd proiectul de hotlrAre inscris in ordinea de zi indeplinegte
condiliile prevdzute de art.136 alin.(S) din Codul administrativ, in sensul c5 este insolit
de raportul direcliilor de specialitate qi avizele comisiilor de specialitate.
Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este,, pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Doamna Daniela Soroceanu - 33 de voturi, domnule preqedinte. S-a conectat gi
domnul Buhuqanu Bogdan.
Domnul Ionel Arsene - Cu 33 voturi ,,perLtrv", ordinea de zi a fost aprobati.

inainte de a trece la primul punct, secretarul general al judelului doregte sd facd o
precizare.
Doamna Daniela Soroceanu - in conformitate cu prevederile Ordonanlei de
Urgenli a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, dacd avefi un interes
personal in problemele supuse dezbaterii qi votului de astdzi, aveli obligalia sd anunlali
la inceputul qedinlei. Hotdrdrile adoptate cu nerespectarea acestor dispozilii legale sunt
nule de drept.
Nu s-a anunlat nimeni, domnule preqedinte.
Domnul Ionel Arsene - Mullumesc. Intrdm in ordinea de zi.

l. La primul punct al ordinii de zi este inscris Proiectul

de hotirflre privind
aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat cu Agenfia pentru Dezvoltare
Regionali Nord-Est in vederea finan(irii serviciilor de proiectare pentru doul
proiecte de interes public judefean.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte avizele la acest proiect:
Domnul Cdtdlin Chilei - comisia buget - aviz favorabil;
Doamna Maria Apostol - comisia culturd - aviz favorabil;
Doamna Mdddlina-Veronica Ciubotaru - comisia industrie - aviz favorabil;
Domnul Neculai Ivanov-comisia urbanism - aviz favorabil.
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridic[ - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotSrdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivS"?
Se abline cineva?

Cu 33 voturi ,,pentru", hotdrdrea a fost adoptatd (vot inregistrat electronic prin
ridicare de mdn6, c6t qi de cdtre cei prezenli in sald).

II. Diverse.
Arsene - Dacd mai aveli alte probleme de ridicat la punctul Diverse.
hise lucrdrile qedinlei.Vd mullumesc!
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