CONSTLIUL JUDETEAN NEAMT

Proces-verbal

Sinteza dezbaterilor gedinfei ordinare a
Consiliului Judefean Neamf din 28 ianuarie 2021, ora L5:00,
intocmitl in baza prevederilor art. 138 alin. (13) din Ordonan(a de
Urgen{[ a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ
Lucririle qedinlei sunt conduse de domnul pregedinte Ionel Arsene. La gedinld
participd de drept secretarul general al judelului, precum $i gefii serviciilor de
specialitate din cadrul Consiliului Judelean.
Domnul Ionel Arsene - Doamnelor gi domnilor consilieri, permiteli-mi s6
declar deschise lucrErile gedin{ei ordinare a Consiliului Judelean Neam! pentru care

ati fost convocali in

conformitate cu prevederile Ordonanlei de Urgenld a
Guvernului nr.57 I 20 1 9 privind Codul administrativ.
Domnul Ionel Arsene - La gedinld absenteazS domnul consilier judelean
Sorin- Dumitru Cazan.
Constatdnd c5la aceastd qedin!6 sunt prezen(i 33 consilieri judeleni din totalul
de 34 consilieri in funclie, la care se adaugd preqedintele Consiliului Judelean,
declar qedinla ca fiind legal constituitd.
Prezenla s-a fbcut de c6tre secretarul general al judefului, atdt on-line prin
aplica\ia instalat[, c6t qi la sediu.
in conformitate cu prevederile Codului administrativ, supun spre aprobare
conlinutul procesului-verbal al qedinlei desfdquratd in data de 19 ianuarie 2021.
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu34 voturi ,,pofltru", procesul-verbal a fost aprobat (vot inregistrat electronic
prin ridicare de mdn6, cdt qi de cdtre cei prezenli in sa15).

Ordinea de

zi

propus6 pentru aceasti gedin!6 este cea comunicat[

dumneavoastrS.
1. Completarea inventarului domeniului public al Judelului Neam! cu un bun imobilteren, precum qi darea in administrare a acestuia;

2. Emiterea acordului pentru inchirierea unui bun din domeniul public al Judelului
Neam!;
3. Modificarea statului de funclii al Teatrului Tineretului Piatra-Neam!;
4. Modificarea statului de funclii al Complexului Muzeal Nalional Neam!;
5. Aprobarea Regulamentului de organizare qi funclionare a Bibliotecii Judelene
,,G.T.Kirileanu" Neam!;
6. Modificarea statului de funclii al Spitalului de Psihiatrie,,Sf.Nicolae" Roman;

\

7. Modificarea statului de funclii al Direcliei Generale de Asistenl6 Sociald

qi

Proteclia Copilului Neam!;
8. Predarea din administrarea Consiliului Judefean Neam! in administrarea
Consiliului Local al Oragului Roznov a unor tronsoane de drumuri;

9.

Aprobarea documentaliei tehnico-economice (D.A.L.I.+S.F.) aferenti
obiectivului de investilii de interes public judelean,,Proteclie impotriva infiltraliilor
de apd in ziduri qi spalii muzealelaCetateaNeam!";
10. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acliune privind serviciile
sociale administrate qi finanlate din bugetul Comunei G0dinli pentru anul2021;

11. Modificarea HotlrArii Consiliului Judelean Neam! nr.l4ll2020 privind
acordarea unui mandat special;
12. Emiterea aviztlui consultativ pentru Planul anual de acliune privind serviciile
sociale administrate qi finanlate din bugetul Municipiului Piatra-Neam! pentru anul

202t;
13. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acliune privind serviciile
sociale administrate qi finanlate din bugetul Comunei Hangu pentru anuI202l;
14. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acliune privind serviciile
sociale administrate qi finanlate din bugetul ComuneiGrumdzeqti pentru arrttl2}Zl;
15. Aprobarea listei produselor care vor fi distribuite in cadrul Programului pentru
gcoli al Romdniei qi a mdsurilor educative aferente, pentru anul gcolar 2020-2021,
semestrul al Il-lea;
16. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acliune privind serviciile
sociale administrate qi finanlate din bugetul Comunei Sagna pentru anul202l;
17. Aprobarea unui acord de asociere cu Oraqul Roznov pentru frnanlareain comun
a unei activitdli de interes public judelean;
18. Aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahldu in vederea asigur6rii unor
servicii medicale gi sociale;
19. Diverse:
a. Raport de evaluare a implementdrii Legii nr.54412001, in anul2020;

b. Informare privind aplicarea, la nivelul Consiliului

Judelean Neam!, a
prevederilor Legii nr.5212003 privind transparenta decizional6 pentru anul2020;
c. Informare privind activitatea de solulionare a petiliilor pentru anul2020;
d. Raport de activitate alAutoritdlii Teritoriale de Ordine Publicl a Judetului Neamt
in anul 2020.
Fac precizarea c5 proiectele de hot6rdre inscrise in ordinea de zi indeplinesc
condiliile prevdzute de art.136 alin.(8) din Codul administrativ, in sensul cE sunt
insolite de rapoartele direcliilor de specialitate qi avizele comisiilor de specialitate.
Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este ,, pentru"?
Cine este,,impotrivS"?
Se abline cineva?
Cu34 voturi "pentru" ordinea de zi a fost aprobatd, (vot inregistrat electronic prin
ridicare de mdn6, cdt ;i de cdtre cei prezenli in sald).

inainte de a trece la primul punct, secretarul general al judelului doregte sd facd
o precizare.
Doamna Daniela Soroceanu - ln conformitate cu prevederile Ordonanlei de
Urgenld a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, dacd aveli un interes
personal in problemele supuse dezbaterii gi votului de astSzi, aveli obligalia sd
anunlafi la inceputul gedinfei. HotdrArile adoptate cu nerespectarea acestor dispozilii
legale sunt nule de drept.
Nu s-a anunlat nimeni, domnule pregedinte.
Domnul Ionel Arsene - Mulfumesc. Intrdm in ordinea de zi.
Doamna Daniela Soroceanu - O rugdminte, domnul Stavarache Valentin
Constantin nu se vede video. E in regulI acum.
Domnul Ionel Arsene- $i domnul Apopei Marius -Vasile, la fel!

l.La primul punct al ordinii de zi este inscris Proiectul de hotlrAre privind
completarea
imobil-teren,
Domnul
Domnul

inventarului domeniului public al Jude{ului Neamf cu un bun
precum qi darea in administrare a acestuia.

Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte avizele la acest proiect:
Cdtdlin Chilei - comisia buget - aviz favorabil;
Doamna Maria Apostol - comisia culturd - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - avlz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hot6rdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu34 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatS (vot inregistrat electronic prin
ridicare de mdn5, cdt qi de cdtre cei prezenli in sa15).

II.

La punctul 2 al ordinii de zi este inscris Proiectul de hotirffre privind
emiterea acordului pentru inchirierea unui bun din domeniul public al Jude{ului
Neam{.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte avizele la acest proiect:
Domnul C5t51in Chitei - comisia buget - aviz favorabil;
Doamna Mdddlina-Veronica Ciubotaru - comisia servicii publice - aviz
favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridic[ - aviz favorabil;
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdr6re:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,imp otrivil'?
Se abline cineva?
Cl34 voturi "pentru" hotardrea a fost adoptatd, (vot inregistrat electronic prin
ridicare de m6nd, cAt qi de cdtre cei prezenli in sa15).

III.

La punctul 3 al ordinii de zi este inscris Proiectul de hotlrflre privind
modificarea statului de func{ii al Teatrului Tineretului Piatra-Neam{.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte avizele la acest proiect:

Doamna Maria Apostol - comisia culturd - aviz favorabil;
Domnul Cdtdlin Chilei - comisia buget -aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivS"?
Se abline cineva?
Cu34 voturi "pentru", hotar6rea a fost adoptat[ (vot inregistrat electronic prin
ridicare de mAn6, cdt qi de cdtre cei prezenli in sa15).

IV. La punctul 4 al ordinii de zi

este inscris Proiectul de

hotlrire privind

modificarea statului de func{ii al Complexului Muzeal Na{ional Neamf.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte avizele la acest proiect:
Doamna Maria Apostol - comisia culturd - aviz favorabil;
Domnul CdtSlin Chilei - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrAre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivS"?
Se abline cineva?
Cu34 voturi "pentru" hotarArea a fost adoptatd (vot inregistrat electronic prin
ridicare de m6nd, cAt ;i de cdtre cei prezenli in sald).

V. La punctul 5 al ordinii de zi

este inscris Proiectul de

hotlrffre privind

aprobarea Regulamentului de organizare qi funcfionare a Bibliotecii Jude{ene
,rG.T.Kirileanu" Neamf.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Doamna Maria Apostol - comisia culturd - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - lipsd consens.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu 34 voturi "pentru" hotar6rea a fost adoptatd (vot inregistrat electronic prin
ridicare de mdnd, cdt qi de citre cei prezenli in sal6).

VI . La punctul 6 al ordinii de zi este inscris Proiectul de hotirire privind
modificarea statului de func{ii al Spitalului de Psihiatrie,,Sf.Nicolae" Roman.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sdprezinte avizele la acest proiect:
Doamna Maria Apostol - comisia culturd - aviz favorabil;
Domnul CStdlin Chi{ei - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil;
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru"?
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Cine este,,imp otrivil'?
Se abline cineva?
Cu 34 voturi "pentru" hotarArea a fost adoptat[ (vot inregistrat electronic prin
ridicare de mdn6, cdt qi de cdtre ceiprezenli in sa15).

VII. La punctul 7 al ordinii de zi este inscris Proiectul de hotirire privind
modificarea statului de func(ii al Direc{iei Generale de Asistenti Sociali Si
Protecfia Copilului Neamf.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte avizele la acest proiect:
Doamna Maria Apostol - comisia cultur[ - aviz favorabil;
Domnul Cdtdlin Chilei - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicS - aviz favorabil;
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hot6rAre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivS"?
Se abline cineva?
Ct:34 voturi "pentru" hotardrea a fost adoptatd (vot inregistrat electronic prin
ridicare de mdn6, cdt gi de c6tre cei prezenfi in sa15).

V[I. La punctul 8 al ordinii de zi este inscris Proiectul de hotlrffre privind
predarea din administrarea Consiliului Jude{ean Neamf in administrarea
Consiliului Local al Oraqului Roznov a unor tronsoane de drumuri.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte avizele la acest proiect:
Domnul Cdtdlin Chilei - comisia buget - aviz favorabil;
Doamna Mdd6lina-Veronica Ciubotaru - comisia servicii publice - aviz
favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv["?
Se abline cineva?
Cu34 voturi "pentru" hotardrea a fost adoptatd(vot inregistrat electronic prin
ridicare de mdnd, cdt qi de citre cei prezenli in sa15).
Doamna Mihaela-Elena Isciuc vd rog sd vd deschideli camera!
Doamna Daniela Soroceanu - Se conecteazd qi domnul consilier judelean
Sorin-Dumitru Cazan.
Domnul Ionel Arsene - Suntem 35 cu domnul consilierjudelean Sorin-Dumitru
Cazan.

IX. La punctul 9 al ordinii de zi

este inscris Proiectul de

hotirffre pentru

aprobarea documentafiei tehnico-economice (D.A.L.I.+S.F.) aferentl obiectivului
de investi{ii de interes public judefean ,,Proteclie tmpotriva inliltraliilor de apd tn
ziduri;i spa(ii muzeale la Cetatea Neaml".
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte avizele la acest proiect:
Domnul Cdtdlin Chilei - comisia buget - aviz favorabil;
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- aviz favorabil;
Ciubotaru comisia servicii publice

Doamna Maria Apostol - comisia culturd

Doamna Mdddlina-Veronica

aviz

favorabil;
Domnul Neculai Ivanov - comisia urbanism - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hot6r0re:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivS"?
Se abtine cineva?
Cu 35 voturi "pentru" hotar6rea a fost adoptatd (vot inregistrat electronic prin
ridicare de mdn6, cdt gi de cdtre cei prezenli in sald).

X. La punctul 10 al ordinii de zi este inscris Proiectul de hotir6re cu privire la
emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acfiune privind serviciile
sociale administrate qi finanfate din bugetul Comunei Gffdin{i pentru anul 2021.
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 servicii publice aviz
favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicS - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivS"?
Se abline cineva?
Cu 35 voturi "pentru" hotardrea a fost adoptatd (vot inregistrat electronic prin
ridicare de m6nd, cdt qi de cdtre cei prezenli in sala).

XI. La punctul 11 al ordinii de zi este inscris Proiectul de hotirffre pentru
modificarea Hotlrdrii Consiliului Judetean NeamInr.l4ll2020 privind acordarea
unui mandat special.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte avizele la acest proiect:
Domnul CAtAlin Chilei - comisia buget - aviz favorabil;
Doamna Mdddlina-Veronica Ciubotaru comisia servicii publice aviz
favorabil;
Domnul Neculai Ivanov - comisia urbanism - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridic5 - aviz favorabil.
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu 35 voturi "pentru" hotardrea a fost adoptatd (vot inregistrat electronic prin
ridicare de mdn6, c6t gi de cdtre cei prezenli in sald).

XII. La punctul

ordinii de zi este inscris Proiectul de hotlrflre cu privire
la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acfiune privind serviciile
12 al
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sociale administrate qi finanfate din bugetul Municipiului Piatra-Neamf pentru
anul 2021.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte avizele la acest proiect:
Domnul Cdtilin Chilei - comisia buget - aviz favorabil;
Doamna Maria Apostol - comisia culturd - aviz favorabil;
Doamna Mdddlina-Veronica Ciubotaru comisia servicii publice aviz
favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdr6re:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv5"?
Se abline cineva?
Cu 35 voturi "pentru" hotardrea a fost adoptatd (vot inregistrat electronic prin
ridicare de mdnd, cdt qi de c6tre cei prezenli in sa15).
La punctul 13 al ordinii de zi este inscris Proiectul de hotirflre cu privire
la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de ac{iune privind serviciile
sociale administrate qi finanfate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2021,.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte avizele la acest proiect:
Domnul C6tdlin Chilei - comisia buget - aviz favorabil;
Doamna Maria Apostol - comisia cultur[ - aviz favorabil;
Doamna MddSlina-Veronica Ciubotaru comisia servicii publice aviz
favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridic6 - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdr6re:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,imp otrivil'?
Se abline cineva?
Cu 35 voturi "pentru" hotardrea a fost adoptatd (vot inregistrat electronic prin
ridicare de mdnd, cdt gi de cStre cei prezenli in sal6).

XIII.

XIV. La punctul T4 aI ordinii de zi este inscris Proiectul de hotlr6re cu privire
Ia emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de ac{iune privind serviciile
sociale administrate qi finanfate din bugetul Comunei Grumizeqti pentru anul
2021.

Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte avizele la acest proiect:
Domnul Cdtdlin Chitei - comisia buget - aviz favorabil;
Doamna Maria Apostol - comisia culturd - aviz favorabil;
Doamna Mdddlina-Veronica Ciubotaru comisia servicii publice aviz
favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil;
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hot6rAre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
7

Cu 35 voturi "pentru" hot[rdrea a fost adoptatd (vot inregistrat electronic prin
ridicare de m6nd, cdt gi de cdtre cei prezenli in sa15).

XY. La punctul 15 al ordinii de zi este inscris Proiectul de hotlrf,re privind
aprobarea listei produselor care vor fi distribuite in cadrul Programului pentru
qcoli al Romfiniei qi a mlsurilor educative aferente, pentru anul qcolar 2020-2021,
semestrul al ll-lea.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte avizele la acest proiect:
Doamna Maria Apostol - comisia culturd - aviz favorabil;
Domnul Cdtdlin Chilei - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicS - aviz favorabil;
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivS"?
Se abline cineva?
Cu voturi "pentru" hotdrdrea a fost adoptatd (vot inregistrat electronic prin
ridicare de mdnd, cAt gi de c[tre cei prezenli in salS).

XVI. La punctul 16 al ordinii de zi este inscris Proiectul de hotirflre cu privire
Ia emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acfiune privind serviciile
sociale administrate qi finanfate din bugetul Comunei Sagna pentru anul 2021.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte avizele la acest proiect:
Domnul Cdtdlin Chi(ei - comisia buget - aviz favorabil;
Doamna Maria Apostol - comisia culturd - aviz favorabil;
'Doamna Mdd6lina-Veronica Ciubotaru comisia servicii publice aviz
favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridic6 - aviz favorabil;
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdr6re:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,imp otrivd" ?
Se abline cineva?
Cu voturi "pentru" hotdrArea a fost adoptat6 (vot inregistrat electronic prin
ridicare de mdnd, c6t gi de cdtre cei prezenli in sa15).

XV[.

La punctul 17 aI ordinii de zi este inscris Proiectul de hotir6re privind
aprobarea unui acord de asociere cu Oraqul Roznov pentru finan{area in comun a
unei activiti{i de interes public judefean
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte avizele la acest proiect:
Doamna Maria Apostol - comisia culturd - aviz favorabil;
Domnul Cdtdlin Chilei - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil;
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdr6re:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?

Doamna Daniela Soroceanu
voteazd?

-

Domnul Stavarache Valentin Constantin cum

Domnul Ionel Arsene - Domnule Stavarche, cum votali?
Domnul Stavarache Valentin Constantin - "Pentru".
Domnul Ionel Arsene - Cu 35 voturi "pentru" hot6rArea a fost adoptatd (vot
inregistrat electronic prin ridicare de mdnd,, cdt qi de cdtre ceiprezenli in sa16).

XV[I.

La punctul 18 al ordinii de zi este inscris Proiectul de hotirire privind
aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahliu in vederea asiguririi unor
servicii medicale gi sociale.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte avizele la acest proiect:
Doamna Maria Apostol - comisia culturi - aviz favorabil;
Domnul C5t51in Chilei - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil;
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivS"?
Se abline cineva?
Cu 35 voturi "pentru" hotdr6rea a fost adoptatd (vot inregistrat electronic prin
ridicare de m6nd, c6t gi de cdtre cei prezenli in sald).

XIX. Diverse.
a. Raport de evaluare a implementirii Legii nr.54412001,
Raportor: secretarul general al judefului
A ajuns la fiecare dintre dumneavoastr[, da?

in anul 2020;

b. Informare privind

aplicarea, la nivelul Consiliului Judefean Neam{,
prevederilor Legii nr.5212003 privind transparenfa decizionald pentru anul 2020;
Raportor: secretarul general al judelului
c. Informare privind activitatea de solufionare a
Raportor: secretarul general al judelului

petifiilor pentru anul 2020;

d. Raport de activitate al Autorititii Teritoriale de Ordine Publici a Judetului
Neamt in anul 2020;
Bourceanu, preqedinte A.T.O.P.

aveli alte probleme de ridicat la punctul Diverse. Nemaifiind alte
in ordinea de zi, declar inchise lucririle qedinlei.
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

INTOCMlI"
Olivia DAVID

