CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
PROCES VERBAL
al qedinfei extraordinare a Consiliului Jude(ean Neamf
din 06 noiembrie20IT, ora 17.30

Lucrdrile gedinJei sunt conduse de domnul pregedinte Ionel Arsene. La qedin{a
particip[ de drept secretarul judeJului, doamna Daniela Soroceanu, precum qi gefii
serviciilor de specialitate din cadrul Consiliului Judelean.
Domnul Ionel Arsene - Doamnelor gi domnilor consilieri permiteli-mi sd
declar deschise lucrdrile qedinlei ordinare a Consiliului Judelean NeamJ pentru care
a{i fost convocali in conformitate cu prevederile Legii administraliei publice locale

nr.2l5l200I.
La gedinld absenteazd urmdtorii consilieri judefeni: Dulamd LaurenJiuCristinel, Andoni Dragoq-Nicolae, Corduneanu Eduard, Ilop;a Florin-Adrian.
ConstatAnd cd la aceastd gedinld sunt prezenJi 31 consilieri judeleni din totalul de 35
consilieri in func{ie, inclusiv preqedintele consiliului judelean, declar gedin{a ca fiind
lesal constituitd.
in conformitate cu prevederile Legii nr. 21512001, supun spre aprobare
con{inutul procesului-verbal al gedinlei anterioare desfdguratd, in data 30 octombrie
2017.

Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu 31 voturi ,,pe[tru", procesul-verbal a fost aprobat.
Ordinea de zi propusd pentru aceastd qedin!6 este cea publicatd in presd 9i
comunicatd gi dumneavoastrd:
1. Modificarea Hotdrdrii Consiliului Judelean Neam! nr. I7712:"016 privind aprobarea
proiectului ,,Conseryarea, protejarea qi promovarea Muzeului Memorial ,,Ion
Creangd" Humuleqti";
2. Darea in administrare a unor imobile aparlinAnd domeniului public al Judelului
NeamJ;
3. ModifiaareaHotdrArii Consiliului Judelean Neam! nr.29612017 privind aprobarea
unei asocieri cu Fundalia ,,FRIENDSHIP AMBASSADORS" in vederea realizdrti
unei acliuni de interes public judelean;
4. Diverse.

Fa!6 de ordinea de zi iniliald, propun suplimentarea aces;teia cu Proiectul de hotdriire
pentru modificarea Hotdrdrii Consiliului Judelean Neam! m.25712017 privind aprobarea
unei asocieri cu Oragul Tirgu Neam! in vederea realizdrii urrei acJiuni de interes public
judelean, transmis dumneavoastrd in timp util gi dezbdtutin comisiile de specialitate.
Propun, de asemenea, caacest proiect sd fie analizalultimul in ordinea de zi, inainte de
punctul Diverse.
Supun la vot propunerea de suplimentare a proiectului orrlinii de zi :
Cine este ,, pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu 31 voturi "pentru", propunerea de suplimentare a ordinii de> zi a fost aprobatd.

Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este ,, pentru"?

Cine este,,impotrivS"?
Se abline cineva?
Cu 31 voturi "pentru", ordinea de zi a fost aprobatl.
tnainte de a trece la primul punct, secretarul judeJului doregte sd fac[ o precizare.
Doamna Daniela Soroceanu - Permite{i-mi sd vd reamintesc cd, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare, dacd. ave{i un interes personal in problemele supuse dezbaterri
gi votului de astdzi, ave{i obliga}ia sd anunJali la inceputul gedinlei, nerespectarea acestor
prevederi legale atrdgdnd nulitatea ab solutd a hotdt furi adoptatrl.
Pdnd acum nu s-a anunlqt nimeni.
Domnul Ionel Arsene - In reguld. SA intrdm in ordinea de zi.

I. Proiectul de hotir6re pentru modificarea Hotirffrii Consiliului Jude{ean
Neam{ nr. 17712016 privind aprobarea proiectului ,,Conserv^rea' protejarea qi
promovarea Muzeului Memorial ,,Ion Creangi" Humuleqti".
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avrzate la acest
proiect:

Domnul Radu Tudorel - comisia cultur[ - aviz favorabil;
Domnul Nicolae PugcaEu - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Dan Vasile Constantin - comisia urbanism- aviz favorabil.
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotZrAre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?

Se abline cineva?

Cu 31 voturi "pentru" hotdrdrea a fost adoptatd.

II. Proiectul

de hotirire privind darea in administrare a unor imobile
apar{in6nd domeniului public al Jude{ului Neam{.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizarela acest
proiect:

Domnul Nicolae PuqcaEu - comisia buget - avrz favorabil;
Doamna Ciubotaru MadSlina - Veronica - comisia s<lrvicii publice
favorabil;
Domnul Dan Vasile Constantin - comisia urbanism - avrz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - avrz fa,rorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdr€ire:
Cine este ,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu 31 voturi "pentru" hotdrArea a fost adoptatd.

-

aviz

ilI.

Proiectul de hotirffre pentru modificarea lHotirffrii Consiliului
Jude{ean Neam{ nr. 29612017 privind aprobarea unei asocieri cu Funda{ia
,,FRIENDSHIP AMBASSADORS" in vederea realizirii unei acfiuni de interes
public jude{ean.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoaftele de avrzare la acest
proiect:
Domnul Nicolae PugcaEu - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia culturd - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridica - aviz fa'rorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrlire:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivS"?
Se abline cineva?

Cu 31 voturi "pentru" hotdr6rea a fost adoptatd.

flotiririi

IV. Proiectul de hotir6re pentru

modificarea

Domnul lonel Arsene - Rog comisiile

prezinte rapoa.ftele de avizarela acest

Consiliului
Jude{ean Neam{ nr.25712017 privind aprobarea unei asocieri cu Oragul Tirgu
Neamf in vederea realizdrii unei ac{iuni de interes public jude{ean.
sd

proiect:

Domnul Nicolae PuEcaqu - comisia buget - aviz favoraLbil;
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,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu 31 voturi "pentru" hotdrdrea a fost adoptatl.

V. DIVERSE
Domnul Ionel Arsene - La punctul Diverse dacd aveli probleme de ridicat?
Domnul Iulian Luca - Am o intrebare referitoare la solicitarca pe care a fbcut-o
Consiliul JudeJean Neam! cdtre Primdria Piatra-Neam! cu privire la situalia juridicd a
terenului pentru proiectul meu cu busturile.
Domnul Ionel Arsene - Avem rdspunsul?
Doamna Daniela Soroceanu -V-am comunicat in rdspuLnsul dumneavoastrd care
este rdspunsul celor de la Primdrie.
Domnul Ionel Arsene - Nu l-afi primit?
Domnul Iulian Luca - Nu.
Doamna Daniela Soroceanu - Pe e-mail vi l-arn trimis. Pe e-mail-ul
dumneavoastrd.

Domnul Ionel Arsene -Dacd nu, urcati la cabinet il listdm

vi-l

ddm. Dacd mai
existd altceva la Diverse? Dacd,nu, vreau sd vd mullumesc distirrEi colegi pentru prezenld,,
erau niqte subiecte importante, cum ar fi cel muzeul unde trebuia sd ddm drumul la o
documentalie.
Ei

Nemaifiind alte probleme inscrise in ordinea de zi, declar inchise lucrdrile
qedin{ei.

SECRETARIL JUDETULUI,
Daniela
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