:,

CONSILIUL JUDETEAN I{EAMT

Proces-verbal

Sinteza dezbaterilor gedinfei ordinare a
Consiliului Judefean Neamf din 25 februarie202l, ora L5:00,
intocmitl in baza prevederilor art. 138 alin. (13) din Ordonan{a de
Urgen(I a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ

Lucrdrile gedinlei sunt conduse de domnul Dragoq Victor Chitic,
vicepregedinte a! Consiliului Judelean Neam! in conformitate cu Dispozilia
pregedintelui Consiliului Judelean Neam! nr. 9012021 privind desemnarea unei
persoane. La qedinld participS de drept secretarul general al judelului, precum qi gefii
serviciilor de specialitate din cadrul Consiliului Judelean.
Domnul Dragoq Victor Chitic - Bund ziua, dragr colegi. Bine ne revedem la
o noud Eedin![ a Consiliului Judelean Neam!. Conform atribuliilor delegate prin
Dispozilia pregedintelui Consiliului Judelean Neam! nr. 9012021, permiteli-mi s6
declar deschise lucrdrile gedinlei ordinare a Consiliului Judelean Neam! pentru care
ali fost convocali in conformitate cu prevederile Ordonanlei de Urgenld a Guvernului
nr.57 12019 privind Codul administrativ.
La gedin!5 absenteazdmotivat domnul Ionel Arsene, pregedinte al Consiliului
Judelean Neam!.
Constat6nd c[ la aceastd qedin!6 sunt prezen\\ 34 consilieri judeleni din totalul
de 34 consilieri in funclie, declar gedinla ca fiind legal constituiti.

Prezenla s-a frcut de cltre secretarul general al judelului, atdt on-line prin
aplicalia instalatd, c6t Ei la sediu.
in conformitate cu prevederile Codului adminisffativ, supun spre aprobare
conlinutul procesului-verbal al gedinlei desfdguratd,in data de 17 februarie 202I.
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu34 voturi ,,pentru", procesul-verbal a fost aprobat (vot inregistrat electronic
prin ridicare de mdn6, cAt qi de cdtre cei prezenli in sa15).

Ordinea de

zi

propus[ pentru aceastd gedin!6 este cea comunicatd

dumneavoastrS.

1. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acliune privind serviciile
sociale administrate qi finanlate din bugetul ComuneiPdngdrati pentru anul2021;
2.Emitereaav\zului consultativ pentru Planul anual de acliune privind serviciile sociale
administrate Ei finanlate din bugetul Comunei Sdbdoani pentru anul202l;
3. Emitereaavizulvi consultativ pentru Planul anual de acliune privind serviciile sociale
administrate qi finanlate din bugetul Comunei Tdmdqeni pentru anul202l;

4. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acliune privind serviciile sociale
administrate gi finanlate din bugetul Oraqului Tdrgu-Neam! pentru anul2027;
5. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acliune privind serviciile sociale
administrate qi finanlate din bugetul Comunei Horia pentru anul202l;
6. Emiterea avin;Jui consultativ pentru Planul anual de acliune privind serviciile sociale
administrate gi finanlate din bugetul Comunei Cordun pentru anul2027;
T.Emiterea avinilui consultativ pentru Planul anual de acliune privind serviciile sociale
administrate gi finanlate din bugetul Municipiului Roman pentru anul2021;
8. Modificarea Hotdrdrii Consiliului Judelean Neam! nr.22212020 privind emiterea
acordului de apartamentare a unui bun imobil;
9.Dareain administrare a unor bunuri imobile aflate in proprietatealudelului Neam!;
lO.Acordarea unor stimulente financiare lunare la nivelul Spitalului Judelean de Urgenli
Piatra-Neam!;
1 1. Diverse:
A. Raport de activitate pentru anul,2020- Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap Neam!
B. Raport de activitate pentru anul 2020- Direclia GeneralS de Asistenld SocialS qi
Proteclia Copilului Neam!;
C. Raport asupra situaliei bunurilor care apa\in UAT Judelul Neam!;
D. Raport de activitate pe anul2020- Comisia de Protecfia Copilului Neam!;
E. Adresa nr. 1812021 a Sindicatului EPCAN Neam!.
Fa!6 de ordinea de zi iniliald, propun suplimentarea cu incd un proiect qi anume
Proiectul de hotdrdre privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru
ftnanlareain comun a unei activitdli de interes public judelean.
Propun, de asemenea, ca acest proiect s5 fie analizat la pct.1 1 al ordin\i de zi,inaintea
punctului ,,Diverse", care va fi renumerotat.

Fac precizarea c5 proiectele de hotirdre 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 gi avizele comisiilor de specialitate.
Supun la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi:
Cine este,, pentru"?
Cine este,,imp otrivd" ?
Se abline cineva?
Cu34 voturi "pentru", suplimentarea ordinii de zi a fost aprobatd.
Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este,, pentru"?
Cine este,,imp otriv6" ?
Se abline cineva?
Cu 34 voturi "pentru" ordinea de zi a fost aprobatd (vot inregistrat electronic prin
ridicare de mdnd, cAt qi de cdtre cei prezenli in sa16).

inainte de a trece la primul punct, secretarul general al judelului doregte sd facd o
precizare.
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Doamna Daniela Soroceanu - In conformitate cu prevederile Ordonanlei de
Urgen!6 a Guvernulur nr.5712019 privind Codul administrativ, dacd aveti un interes
personal in problemele supuse dezbaterii qi votului de asldzi, aveli obligalia s[ anunlali
la inceputul gedinlei. Hotdrdrile adoptate cu nerespectarea acestor dispozilii legale sunt
nule de drept.
Domnul Laurenliu-Cristinel Dulamd s-a anunlat pentru proiectele I-VII, inclusiv.
Domnul Laurenfiu-Cristinel Dulamd - $i la punctul XI, doamna secretar.
Doamna Daniela Soroceanu - $i la XI, bine.
Domnul Laurenfiu-Cristinel Dulamd - De la I la VII gi punctul XI nu particip la
vot.
Doamna Daniela Soroceanu - Am infeles.
Domnul Laurenliu-Cristinel Dulamd - Vd mullumesc!
Domnul Dragog Victor Chitic - Mullumesc, doamna secretar general al judefului.
Intrdm in ordinea de zi.

I. La primul punct al ordinii de zi este inscris Proiectul de hotirfire cu privire
la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acfiune privind serviciile
sociale administrate qi finanfate din bugetul Comunei Pflngdrali pentru anul 2021.
Domnul Dragoq Victor Chitic - Rog comisiile sd prezinte avizele la acest proiect:
Domnul Cdtdlin Chilei - comisia buget - aviz favorabil;
Doamna Maria Apostol - comisia culturd - aviz favorabil;
Domnul Neculai Pugcaqu - comisia servicii publice - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - avizfavorabil.
Domnul Dragog Victor Chitic - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu 33 voturi "pentru" qi o neparticipare (Laurenliu-Cristinel Dulamd),hotdrdrea
a fost adoptatd (vot inregistrat electronic prin ridicare de mdn6, cAt qi de c6tre cei
prezenliin sa16).

II.

La punctul 2 al ordinii de zi este inscris Proiectul de hotirAre cu privire Ia

emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acfiune privind serviciile
sociale administrate qi finanfate din bugetul Comunei Slbioani pentru anul 2021.
Domnul Dragoq Victor Chitic - Rog comisiile sI prezinte avizele la acest proiect:
Domnul Cdtdlin Chilei - comisia buget - aviz favorabil;
Doamna Maria Apostol - comisia culturd - aviz favorabil;
Domnul Neculai Pugcaqu - comisia servicii publice - aviz favorabil;
Domnul Marius-Mihai Nechita - comisia juridicd- aviz favorabil;
Domnul Dragoq Victor Chitic - Supun la vot proiectul de hotdrAre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?

Cu 33 voturi '!entru" qi o neparticipare (Laurenliu-Cristinel Dulam[)
hotardrea a fost adoptatd (vot inregistrat electronic prin ridicare de m6nd, cdt gi de
cdtre cei prezenli in sa16).

III.

La punctul 3 al ordinii de zi este inscris Proiectul de hotirAre cu privire Ia
emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de ac(iune privind serviciile sociale
administrate qi finan(ate din bugetul Comunei Timiqeni pentru anrul202l.
Domnul Dragoq Victor Chitic - Rog comisiile sd prezinte avizele la acest
proiect:
Domnul CEtSlin Chilei - comisia buget -aYrz favorabil;
Doamna Maria Apostol - comisia culturd - aYrz favorabil;
Domnul Neculai Puqcagu - comisia servicii publice - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Dragoq Victor Chitic - Supun la vot proiectul de hot6rdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,imp otrivd" ?
Se abline cineva?
Cu 33 voturi 'flentru" qi o neparticipare (Laurenliu-Cristinel Dulamd),
hotardrea a fost adoptat[ (vot ?nregistrat electronic prin ridicare de mdnd., c0t qi de
c[tre cei prezenli in sal[).

hotir6re cu privire
Ia emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de ac(iune privind serviciile
IV. La punctul 4 al ordinii

de zi este inscris Proiectul de

sociale administrate qi finanfate din bugetul Oragului T6rgu-Neam{ pentru anul
2021.
Domnul Dragoq Yictor Chitic - Rog comisiile sdprezinte avizele la acestproiect:
Domnul CdtSlin Chilei - comisia buget - aviz favorabil;
Doamna Maria Apostol - comisia culturd - aviz favorabil;
Domnul Neculai Pugcaqu - comisia servicii publice - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Dragog \rictor Chitic - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impott'rvd"?
Se abline cineva?
Cu 33 voturi "pentru" gi o neparticipare (Laurenliu-Cristinel Dulamd),
hotardrea a fost adoptatd (vot inregistrat electronic prin ridicare de mdnd,, cdt 9i de
cdtre ceiprezenli in sai6).

Y.Lapunctul 5 al ordinii de zi este inscris Proiectul de hotirdre cu privire Ia
emiterea avizului consultativ pentru Ptranul anual de acfiune privind serviciile
sociale administrate qi finanfate din bugetul Comunei Horia pentru anul 2021.
Domnul Dragog Victor Chitic - Rog comisiile sd prezinterapoartele de avizare
la acest proiect:
Domnul CdtSlin Chilei - comisia buget - aviz favorabil;
Doamna Maria Apostol - comisia culturl - aviz favorabil;

Domnul Neculai Puqcaqu - comisia servicii publice - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul DragoE Victor Chitic - Supun la vot proiectul de hot[rAre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu 33 voturi "pentru" qi o neparticipare (Laurenliu-Cristinel Dulam[), hotarOrea
a fost adoptatd (vot inregistrat electronic prin ridic are de mdnd,, cdt de cdtre cei
;i
prezenliin sal6).

VI . La punctul 6 al ordinii

de zi este inscris Proiectul de hotirire cu privire
la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de ac{iune privind serviciile
sociale administrate,si finanfate din bugetul Comunei Cordun pentru anul ZOZI.
Domnul Dragog Victor Chitic - Rog comisiile sE prezint e avizele la acest proiect:
Domnul c[t61in chilei - comisia buget - aviz favorabil;

Doamna Maria Apostol - comisia culturd - aviz favorabil;
Domnul Neculai Puqcaqu - comisia servicii publice - avizfavorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - avizfavorabil.
Domnul Dragoq Victor Chitic - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,imp otrivd"?
Se abline cineva?
Cu 33 voturi "pentru" qi o neparticipare (Laurenliu-Cristinel Dulamd) , hotardrea
a fost adoptat[ (vot inregistrat electronic prin ridic are d,e mdnd,, cdt qi de c6tre cei
prezenli in sald).

VII. La punctul 7 al ordinii

de zi este inscris Proiectul de hotir6re cu privire
Ia emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acfiune privind serviciile
sociale administrate qi finanfate din bugetul Municipiului Roman pentru anul
2021.
Domnul Dragoq Victor Chitic - Rog comisiile sd prezint e avizelela acest proiect:
Domnul cdtdlin chilei - comisia buget - aviz favorabil;
Doamna Maria Apostol - comisia culturd - aviz favorabil;
Domnul Neculai Pugcaqu - comisia servicii publice - avizfavorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil;
Domnul Dragoq Victor Chitic - Supun la vot proiectul de hotdrfire:

Cine este,,pentru"?
Cine este ,,imp otrivd"?
Se abline cineva?
Cu 33 voturi "pentru" qi o neparticipare (Laurenfiu-Cristinel Dulamd) hotardrea
,
a fost adoptatd (vot inregistrat electronic prin ridicare de mdnd, cdt gi de cdtre cei
prezen[i in salS).

V[I.

La punctul 8 al ordinii de zi este inscris Proiectul de hotirire pentru
modificarea Hotiririi Consiliului Jude{ean Neaml nr.22212020 privind emiterea
acordului de apartamentare a unui bun imobil.
Domnul DragoE Victor Chitic - Rog comisiile sd prezinte avizele la acest
proiect:

Domnul Cdtdlin Chilei - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridica - aviz favorabil.
Domnul Dragoq Victor Chitic - Supun ia vot proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,imp otrivd"?
Se abline cineva?
Cu34 voturi "pentru" hotar6rea a fost adoptatd(vot inregistrat electronic prin
ridicare de mdnd, cOt gi de cdtre ce\prezenfi in salS).

IX. La punctul 9 al ordinii de zi este inscris Proiectul de hotirAre pentru
darea in administrare a unor bunuri imobile aflate in proprietatea Jude{ului
Neam(.

Domnul Dragoq Victor Chitic

-

Rog comisiile sd prezinte avizele la acest

proiect:

Domnul Cdtdl\n Chilei - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Dragog Victor Chitic - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu34 voturi 'opentru" hotardreaa fost adoptat6 (vot inregistrat electronic prin
ridicare de mdn6, cdt gi de cdtre cei prezenli in sald).
Doamna Daniela Soroceanu - Domnule vicepreqedinte, dacd-mi permiteli, la
acest ultim proiect qi la precedentul au mai fost incd douS avize favorabile de la comisia
urbanism. E bine de menlionat.
Domnul Dragog Victor Chitic - Ok. Vd mullumesc.

X.Lapunctul 10 al ordinii de zi este inscris Proiectul de hot[rffre privind
acordarea unor stimulente financiare lunare Ia nivelul Spitalului Jude(ean de
Urgenfi Piatra-Neamf.

Domnul Dragog Victor Chitic - Rog comisiile sd prezinte avizele la acest

proiect:

Domnul CStdlin Chilei - comisia buget - aviz favorabil;
Doamna Maria Apostol - comisia culturd - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Dragog Victor Chitic - Supun la vot proiectul de hotdrAre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,imP otrivd" ?
Se abline cineva?

Cu34 voturi "pentru" hotardrea a fost

adoptatd (vot inregistrat
ridicare de mdnd, cdt gi de c6tre cei prezenli in sal6).

electronic prin

XI. La punctul 11 al ordinii de zi este inscris Proiectul de hotirAre privind
aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanfarea in comun
a unei activit[fi de interes public judefean.
Domnul Dragog Victor Chitic - Rog comisiile sd prezinte avizele la acest proiect:
Domnul Cdtdlin Chilei - comisia buget - aviz favorabil;
Doamna Maria Apostol - comisia culturd - avizfavorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridic[ - avtzfavorabil.
Domnul Dragog Victor Chitic - Supun la vot proiectul de hot6rdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu 33 voturi "pentru" gi o neparticipare (Laurenliu-Cristinel Dulamd) , hotardrea
a fost adoptatd (vot inregistrat electronic prin ridicare de mdnd, c6t gi de cdtre cei
prezenfi in sal6).

XII. Diverse.
Doresc sd vd informez asupra faptului cd,aliprimit in mapa electronicd de gedinli:
A. Raport de activitate pentru anul 2020;
Raportor: Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Neam!

B. Raport de activitate pentru anul 2020;
Raportor: Direclia Generald de Asistenld Sociald qi Proteclia Copilului Neam!
C. Raport asupra situafiei bunurilor care aparfin UAT Judeful Neamf;
Raportor: Direclia de management

D. Raport de activitate pe anul 2020;
Raportor: Comisia de Proteclia Copilului Neam!
E. Adresa nr.

l8l202l

a Sindicatului EPCAN Neamf.

Domnul Dragog Victor Chitic - Dacd mai aveli alte aspecte la punctul Diverse?
Domnul Florin Zaharia- Da, eu a$ dori domnule vicepreqedinte, dacdse poate.
Domnul Dragoq Victor Chitic - VA rog, domnule Zaharia.
Domnul Florin Zaharia- Am primit rdspunsurile la solicitdrile adresate anterior
qi mullumesc pentru asta celor din departamentul tehnic, dar din p6cate rdspunsurile
primite dau nagtere La alte intreb6ri gi aq vrea sd le adresez in cadrul acestei q.Oi.r1..
Din materialele primite de Ia SC TROLEIBUZUL nu reiese c6 a existat o
expertizdtehnicd care sd ateste faptul cd"re[eauade troleibuze este uzatdsi era necesard
dezafectarea acesteia lucru care s-a intdmplat totugi. Pe cale de consecin!6 am dori
totqi sd afldm ce s-a int0mplat exact cu troleibuzeledupd ce au fost scoase de pe traseu,
dacd au fost valorificate, cine le-a achizilionat qi la ce pre!?
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De asemenea, am dori sa afldm detalii despre releaua de cabluri care a fost
dezafectatd, dacd mai este depozitatd, dacd se afl[ in custodia cuiva, iat dacd, a fost
valorificatd, cdtre cine gi la ce prel?
Acesta este un punct, iar cel de-al doilea, la punctul Diverse am primit un raport
de activitate de la DGASPC Neam!. Mullumim pentru activitatea tuturor celor care
fac parte din aceastd institulie indiferent dacd sunt acolo de mai mult sau de mai pulin,
totuqi am dori sd afl[m de ce dupd o lungd perioadd de cdnd a fost declaratd
incompatibile, doamna director a acestei institulii incd mai deline acestd funclie qi nu
se pune in aplicare hotdrOrea instanfei? Aplicarea legii de cdtre Consiliul Judelean
Neam! este opfionald? La aceste intrebdri aq dori sd primim un rdspuns dac6 se poate
intr-o qedin!6 ulterioard. Vd mulfumesc!
Doamna Daniela Soroceanu - Domnule Zaharia,vd pot rdspunde eu personal la
ultima intrebare a dumneavoastrd, secretarul general al judelului sunt, a existat un
proiect de hotdrdre in mandatul anterior in ceea ce o priveqte pe doamna Cristina
Pdvdluld, un proiect supus consilierilor judeleni gi nu a fost aprobat de cdtre plenul
Consiliului Judelean.
Domnul Florin Zaharia- Deci sdinleleg cd plenul Consiliului Judelean este mai
presus decdt o instanla de judecatd qi judec[ plenul pune in disculie o hotdrdte a
instanlei?
Doamna Daniela Soroceanu - Dacd vreli sd md ascultali, ar fi util sd citili
dumneavoastrd acea hotdrOre gi sd vd intrebali colegii, consilieri judeleni, care sunt in
plenul Consiliului Judelean gi astdzi ca qi in mandatul trecut. A fost Ia iniliativa
domnului pregedinte Ionel Arsene promovat acel proiect de hotdrdre qi a picat la votul
colegilor dumneavoastrd, consilieri judeleni. Ar fi util sd citi!i...
Doamna Daniela Soroceanu - Eu vd mullumesc pentru rdspuns.
Domnul Dragoq Victor Chitic - Rog colegii sd consemnezeinprocesul verbal...
Domnul Florin Zaharia- $i totuqi intrebdrile...
Domnul Dragog Victor Chitic - Pei haideli sd vorbim pe rdnd cd altfel. Am
spus cd rog colegii sd cons emnezein procesul verbal intrebarea adresatd de la punctul
1 gi o sd primili un rdspuns. La punctul 2, consider cd v-a rdspuns doamna secretar
general al judelului Neam!, edificator asupra problemei pe care ali menlionat-o.
Domnul Florin Zahafia - Vd mulgumesc, eu o sE adresezintrebdrile gi in scris
qi aqtept r[spuns gi in scris.
Domnul Dragoq Victor Chitic - Ve mullumesc! Nemaifiind alte probleme
inscrise in ordinea de zi, declar inchise lucrdrile qedinlei.
p. PRE$EDINTE,

VICEPRE$EDINTE,
Dragoq Victor C"HITIC

h'"ULr;a-

SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Daniela SOROCI#NU

