CONSILIUL JUDETEAI\ NEAMT

PROCES VERBAL
al gedin{ei extraordinare a Consiliului Judefean Neam{
din 09 august 2018, ora 16:30

Lucrdrile qedinlei sunt conduse de domnul Ion Asaftei, vicepreqedinte al
Consiliului Judelean NeamJ in conformitate cu Dispozilia prqedintelui Consiliului
Judelean Neam! nr.369/2018 privind desemnarea unei p".rour". La gedinla particip1r
de drept secretarul judeJului, precum gi qefii serviciiior de speciaiitut" din cadrul
Consiliului Judelean.
Domnul Ion Asaftei - Fac precizarea cd, in conformitate cu Dispozilia
pregedintelui Consiliului Judelean Neam! nr. 36912018 privind desemnarea unei
persoane, voi conduce lucrdrile qedinlei extraordinare de astdzi.
Permiteli-mi sd declar deschise lucrdrile qedinlei extraordinare a Consiliului
Neam{ pentru carc ali fost convocali in conformitate cu prevederile Legii nr.
{udetean
2t5t200r.
La gedinJd absenteazd motivat: Arsene Ionel, Afloari Mihai, Andoni DragoqNicolae, Ciubotaru Mdddlina-Veronica, Grumezescu Florin, Acatrinei Dumitru,
Buhuganu Bogdan, Ciudin Mircea, Hopga Florin-Adrian, Lucaci Gabriel, Nechita
Marius-Mihai, Pelepco Lucian-Florin, Stavarache Valentin-Constantin, Stoica Mihai
Doru. Constatdnd cd,Ia aceastd gedin![ sunt prezen\i 20 consilieri jude{eni din totalul
de 34 consilieri in funcJie, inclusiv preqedintele consiliului judelean declar qedinla ca
,
fiind legal constituitd.
Ordinea de zi propusd pentru aceastd qedinld este cea publicat6 in presd qi

comunicatd qi dumneavoastrd:
1. Modificarea

Hotirdrii Consiliului Judelean Neam! nr. 132/2018 pentru luarea

unor mdsuri privind unele bunuri proprietatea Judelului Neam!;
2.Luarca unor mdsuri privind patrimoniul Judelului Neam!;
3' Aprobarea unei solicitdri de transmitere a unui teren in proprietatealudefului
Neam!;
4. Aprobarea Programului pentru acordarea finanldrilor nerambursabile, valabil
pe anul 2018- sesiunea alII-a;
5. Aprobarea unei asocieri cu Comuna Boteqti in vederea realizdriiunei acliuni
de
interes public judefean;

6. Incheierea unor Acorduri de parteneriat pentru rcalizarea proiectelor

"Extinderea qi modernizarea sistemului de iluminat public in municipiul piatra

Neam!:Bulevardul Decebal-Piaja Mihail Kog[lniceanu - Bulevardul Traian Strada Fermelor - zona Pietricica" gi "Extinderea si modernizarea sistemului de
iluminat public in municipiul Piatra Neamf : Strada CetateaNeamlului - Strada 1
Decembrie 1918 - Strada Mihai Yiteazu- Strada Orhei -Ptala$tefan cel Mare
Bulevardul Republicii - Strada Mihai Eminescu - cartier vdleni";
7 . Aprobnea atribuirii unei licenle de traseu pentru efectuarea transportului public
judelean de persoane prin curse regulate;
8. Modifrcarea statului de funclii al aparatului de specialitate al Consiliului
Judelean Neam!;
9. Rectificarea bugetului Judelului Neam! pe anul 2018;
10. Diverse.
Supun la vot proiectul ordinii de zi;
Cine este ,, pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu 20 voturi "pentrut", ordinea de zi a fost aprobatd.

inainte de a trece la primul punct, secretarul judelului doreqte sd facd o precizare.
Doamna Maria-Cdtdhna Grdpinoiu - PermiteJi-mi sd vd reamintesc cd, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare, dacd aveli un interes personal in
problemele supuse dezbateriigi votului de astdzi, aveli obligafia sd anunlafi lainceputul
gedinfei, nerespectarea acestor prevederi legale atrdglndnulitatea absolutd a hotdrArii
adoptate. Este cineva?
Domnul Dumitraqcu Dionisie - La Proiectul de hotdrAre pentru luareaunor mdsuri
privind patrimoniul Judelului Neam! (punctul II) qi la Froiectul de hotdrdre privind
rectificarea bugetului Judelului Neam! pe anul 2018 (punctul IX).
Doamna Maria-Cbt[lina Grdpinoiu - Mai este altcineva?
Domnul Ion Asaftei - vd propun s6 intrdm in ordinea de zi.

I. Proiect de hotir6re privind modificarea Hotir6rii Consiliului Jude(ean

Neam{ nr,132/2018 pentru luarea unor misuri privind unele bunuri proprietatea
Judefului Neam{.
Domnul Ion Asaftei - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puqcaqu - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultur[ - avizfavorabil;
Domnul Aurel Aciocdrldnoae - comisia urbanism - aviz favorabil:
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Ion Asaftei - Supun la vot proiectul de hot6r6re:
Cine este,,pentru"?

Cine este,,impotrivd,,?
Se abline cineva?

cu20 voturi "pentru" hotdrdrea nu a fost adoptatd,nefiind
intrunit cvorumul

necesar"

Ir'

Proiect de hotirflre pentru luarea unor
misuri privind patrimoniul
Judefului Neamt.
Domnul Ion Asaftei - Rog comisiile sd prezinte
rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai pugcagu -.comisia buget
avizfavorabil;
Comisia servicii publice _ lipsd .uoruri; Domnul Adrian Bourceanu comisia juridicd
avizfavorabil.
Domnur Ion_Asaftei - Supun la vot p.oi""t*t de hotd.rare:
vv'vr*rclrv'

Cing este ,rpentru"?
Cine este,,|mpotrivd,, ?
Se abline cineva?

cu

19 voturi "pentru" qi o neparticipare
la vot (Dumitragcu Dionisie) hotdr6rea
nu a fost
adoptatd,, nefiind intrunit cvorumul
necesar.

rrr' Proiect

de

hotd

unui teren in proprietatea
Domnul Ion
rv' /Asaftei
\Dqruvr

proiect:

probarea unei solicitiri de transmitere
a
mt.
:=
^ sa
e
prezrnte rapoartele de avizarc la acest

Domnul Neculai puqcaqu - comisia buget
avizfavorabil;
Domnul Radu Tudorel comisia curtuL -avizfavorabil;
Domnul Aurel Aciocdrrdnoae comisia
urbanism - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu comisia juridica
avizfavorabil.
Domnul IonAsaftei - Supun ra vot proi..trt de hotdr're:

Cine este,,pentru,'?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?

vorumul necesar.
ut aceastd qedinfd
a 2/3 din numdrul
suntem cu to{ii colegi qi c0nd spunem
da sd r
toli pe aici gi in alt plan pierd cetdtenii.

IV. Proiect de hotirf,re pentru aprobarea Programului pentru acordarea
finanfirilor nerambursabile, valabil pe anul2018 - sesiunea a rlr-a.
Domnul Ion Asaftei - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pugcaqu - comisia buget - avizfavorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia culturd - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Ion Asaftei - Supun la vot proiectul de hot[rdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu20 voturi "pentru" hotdrArea a fost adoptata.

V. Proiect de hotirffre privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Botepti
in vederea realizilrii unei ac{iuni de interes public judetean.
Domnul Ion Asaftei - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avrzare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puqcaqu - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Ion Asaftei - Supun la vot proiectul de hotdrAre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se ab{ine cineva?

Cu 20 voturi "pentru" hotdrdrea a fost adoptatd.

VI. Proiect de hotir6re privind incheierea unor Acorduri de parteneriat

pentru realizarea proiectelor ttExtinderea si modernizarea sistemului de iluminat
public in municipiul Piatra Neamf : Bulevardul Decebal-Fia{a Mihail Kogilniceanu
- Bulevardul Traian - Strada X'ermelor - zona Fietricicatt si ttExtinderea qi
modernizarea sistemului de iluminat public in municipiul Piatra Neam{: Strada
Cetatea Neam{ului - Strada 1 Decembrie 1918 - Strada Mihai Viteazu - Strada
Orhei - Pia{a $tefan cel Mare - Bulevardul Republicii - Strada Mihai Eminescu
Cartier Vilenitt.
Domnul Ion Asaftei - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pugcagu - comisia buget - avrz favorabil.
Domnul Aurel Aciocdrldnoae - comisia urbanism - avrz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Ion Asaftei - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru"?

Cine este,,impotrivd,' ?
Se abline cineva?
Cu20 voturi "pentru" hotdrdrea nu

prorect:

a

fost adoptatd,nefiind intrunit cvorumul necesar.
unei licen{e de traseu
prin curse regulate"
ele de avizare la acest

Domnul Neculai pugcagu - comisia buget
- avizfavorabil;
Comisia servicii publice _ lipsd .uoruri;
Domnul Adrian Bourceanu comisia juridicd
avizfavorabil.
Domnul IonAsaftei - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru,'?
Cine este,,impotriv6,,?
Se abline cineva?
Cu 20 voturi "pentru,, hot6r6rea a fost adoptatd.

wrr' Proiect de hotirire privind modificanea statului de funcfii
al
aparatului de speciaritate ar consiliurui Jude{ean
Neamt.
Domnul lon Asaftei - Rog comisiile sapreziit"
t"p""n.le de avizarcla acest
proiect:
Domnul Neculai puqcaqu - comisia buget
- avizfavorabil;
Domnul Adrian Bourceanu comisia juridicd
avizfavorabil.
Domnul lon Asaftei - Supun ra vot proi..tut de hotdrdre:
Cine este ,,pentru"?
Cine este,,irnpotrivil'?
Se abline cineva?
Cu20 voturi "pentru,, hotdrdrea a fost ad,optat6.
de hotirare privind rectificarea bugetului
Judefului Neam{ pe
anul rt#;.n""tect
Domnul Ion Asaftei - Rog comisiile sd prezinte
rapoartere de avizarc ra acest
proiect:
pugcagu - courisia
Domnul
buget
avizfavorabil;
frg"lrt
Domnul Radu Tudorel co risia curtuL -avizfavorabil;
Comisia servicii publice _ lips6 cvorum;
Domnul Aurel Acioc'rrdnoae comisia urbanism
- avizfavorabil;
Domnul Adrian Bourceanu comisia juridicI
avizfavorabil.
Domnul Ion Asaftei - supun ra vot proiectul de hotdr're:
Cine este,,pentru"?

Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu 19 voturi "pentru" qi o neparticipare la vot (Dumitrascu Dionisie) hotdrdrea a fost
adoptatd.

X. DIVERSE:
Domnul Ion Asaftei - Am ajuns qi la punctul Diverse, dacd cineva are de ridicat
vreo problemd, de spus ceva in interesul cetdfenilor?
Nu aE vrea sd inchei aceastd gedin!6 inainte de a vd informa, cu tot respectul,
cd se afld in judelul nostru doamna viceprim-ministru al Guvernului doamna Graliela
Gavrilescu, ministrul Mediului qi cu domnul Anton Anton, ministrul Energiei qi de
asemenea domnul Bogdan Badea pregedintele Directoratului Hidroelectrica, sigur cu
o suit[ de consilieri care s-au deplasat in judelul nostru in acea notd pe care noi o
simlim de vreo Iund, ziIe, de prin 11 iulie, chiar gi inainte de aceastd datd apropo qi de
inundalii, de ci se inscrie in acea notd in care Guvemul Romdniei acordd o ut"ttli* ug
zice deosebitS, chiar speciald judefului NeamJ, jude! aare atrecut prin aceste nenorociri
legate de inundalii dar qi prin aceastd catastrofb ecologicd legatd de Lacul Izvorul
Muntelui, de B arajul Bicaz.
Vd informez stimafi colegi cd, deqi tra aceastd ord inregistrdm aproximativ 250
tone de deqeuri scoase din albia, in sfbrqit de pe luciul apei, in ultimd instan!6, a lacului
BarujBicaz, incd mai avem qi cred cd vor mai veni la vale incd 100 gi ceva de tone din
estimdrile care s-au fdcut;i din observaJiile ftcute de acei oameni care qtiu sd evalueze
o asemenea stare de fapt.
Deci noi incd mai avern de a face cu aceastd catastrofd ecologicd. Problema
este cd a fost un puseu de vioiciune ;i de voinicie de inceput qi s-a intdmplat ce s-a
intdmplat qi lucrurile, ca s[ vd spun aga mai pe moldoveneqte, au cdz;1rtin td{eald, ori
nu se mai regdseqte cutare, oti n-a mai venit cutare, voluntarii, cei care au fost. au
inceput sd se imputineze sau sd fie inexistenfi ca acfiune, capracticd,.
Noi astdzi am avut o intAlnire cu toli factorii de decizie Ei cu primarii din
bazinul hidrografic al Bistrilei Ei cred eu, cd pdndin preajma Sdrbdtorii Sfintei Marii
din i5 august sd cur6!5m zonalacului, cel puJin inzonabarajului sd ducem acele peturi undeva intr-o campare de unde sd le putem extrage cu utilaje speciale, macaiale,
vole gi ce mai avem pe acolo, puse la dispozilie de anumite societdli.
Vd spuneam c6'prezesa domnilor minigtri gi a consilierilor e determinatd qi
de investilia care se face la Stejaru, vreo 75 milioane de euro pentru modemizarca
hidrocentralei respective qi a generatoarelor, in sfdrgit, nu intrdm in detalii pentru c6
sunt chestiuni tehnice dar qi vizavi de ce inseamnd Lacul Baraj Bicaz pentru cd s-a
semnat un protocol intre Ministerul Mediului pi Hidroelectrica, acesta va fi benefic. o

urmdrili pe mijloacele de informare pentru
cd a fost Ei presd nalionald qi
pres6 locald
la
la
semnarea
;i
unui astfel de protoco
pe
in care noi trebuie sd avem luciul
de
fie
noud cetdlenilor judelului Neamt
consilieri care conducem acest jude!,
afitdm lumii cd suntem oameni gospodari
qi cd fafa turisticd a judelului
este cea care
merit6: frumoasd cu inima aesctrisi
ri
,a'pr1liorice
turisi qi cetdlenii judefului
Neamt, bineinfeies, fie cd e de ra noi
grril;il;;;,
yy
;;t#;*_ in preajm amarii
sdrbdtori a Sfintei Marii precum
Ei azireirra"rirJi
E un lucru destul de important qi
cred eu cd intr_ad
domnilor miniqtri care sunt oL ta
ALDE ?n acest moment
ce este un lucru bun, aqteptdm
sb vind din.. irrl.^_ui _
cu niqte probleme care trebuie
rczolvate gi le rczolvdmsigur in beneficiul
cetdfenilor,
asta e situafia, trebuie sd fim ?n
slujba..tt."ur.ll-u, ui., gi aga este normal.
Domnul Neculai puqcagu Domnur.
pt.iJinte,
Domnur Ion Asaftei dacd-mi permii.lin,r-ui o singurd probremd"
o secundd.
Domnul Neculai pusr
proiecte de hotdrdre
Domnut I";;;;.j'_
'ea ca ceea ce intreb acurn sd
fie chiar problema dumneav
urnneavoastrdmaiavelivreo
problemd de ridicat? Spunt
putem intdlni sd trecem qi
celelate proiecte de hotdrAr.
'
Domnul Neculai Pugcaqu Asta
era intreb area, easd ne putem
face gi noi un
program.
Asaftei - E perfect' Dacd va fi luni
sau marli, haide{i sd ne punem
o"
sd

ud;;';;; il;ii

".".?l?#i,*:
Doamnul Boacd

Dan Nu pe noi

trebuie sd ne ?ntrebafi domnure
vicepregedinte, ci pe cei care sunt
lipsa.
Domnul Ion Asaftei oameni buni,
stali pufin, sb stabilim qi semantica
pun o intrebare
. Dacd
Eiprimesc un rdspuns inseamn d'";;;';;;;pff
ffiLavoasrrd suntern
20 qi o sd ne mai luptdm cu 4 caievin
sau nu vin.
Domnul Ne.culai pugcagu chiar
s, prrri.u c6 unii nu vor s6
voteze.
Domnul cristina unguiianu - supunem
lu v"t ex_a quo cine va fr prezent.
Domnul Radu Tudorel _ Cel pulin
5, 6.Domnul Bogdan Onu _ poate
nu vine unul.
Domnul Ion Asaftei Avern o
situalie obiectivd: dac6 nu ne
d6m acordul astdzi
pe ideea cd cineva nu voteaza
qi o
,,1,^"?-lilt:.
no$rn sd tim prezenli dacd nu
sunt
plecali in
_r
rnt ere

se

azd

p

e nim

en

i, de,
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Judelean Neam!. Haideji sd vedem cum facem sd ne intdlnim totuqi chiar dacd

e

vacanld,.

Domnul Neculai Pugca;u - In principiu e mai bine luni pentru cd de ma\i lumea
i;i ia liber.
Domnul Eduard Corduneanu - Poate mai devreme, poate Ia ora 14:00, 14:30.
Domnul Ion Asaftei - Noi putem la orice or5, doar sb nu fie colegi de-ai noqtri
care sunt la serviciu qi nu pot pleca.
Domnul Eduard Corduneanu - Haidefi sd vedem acum dacd tot suntem aici.
Doamna Elena-Mihaela Isciuc - Eu lucrezpindla l7:00, 16:30 ar fi ok pentru
mine, md invoiesc o ord dar nu pot sd md invoiesc in fiecare zi ca sd venim la ;edinfd
qi colegii noqtri nu vin, Sunt situalii qi situafii.
Domnul Ion Asaftei - Rdmdne pentru luni (13.08.2018) ora 16.30?
Domnul Neculai PuEcagu - E bine din punctul nostru de vedere.
Doamna Elena-Mihaela Isciuc - Dar colegii noEtri care n-au venit astdzi?
Domnul Ion Asaftei - Dureazd l0 minute dragi colegi. Haideli sd ddm drumul
la aceste proiecte pentru cd sunt importante. Eu vd spun dumneavoastrd care sunteli
prezen,tt. Vorbim, o sd sun gi eu personal pe colegii nogtri qi sper sd reuqim sd facem
ceva.

Domnul Boacd Dan

- $i dac6 nu aveli certitudinea

cd vin, sunafi-ne qi spunefi-

ne.

Domnul lon Asaftei - Indiscutabil, dacd nu vin, vd sun ;i reprogramdm.
Domnul Neculai Pqcaqu - incepeli cu cei care n-au venit qi asigurafi-vd cd vin
incd 6 oameni Ei cu cei 20 care suntem acum.
Domnul Aurel Aciocdrldnoae - Domnule vicepreqedinte, dumneavoastrd luali
legdtura cu fiecare in parte din cei care n-au venit astdzi, dar dacd oamenii sunt in
concediu trebuie sd infelegem cd nu vor veni, vd dali seama, omul este plecat in
concediu qi in concediu fiecare face ce vrea. O altd rugdminte pentru dumneavoastrd
doamna secretar: Eedinlele ordinare vd rugdm tare mult sd le punem la finalul lunii,
ultimele 2,3 zrle din lund. Pentru cd aqa este corect.
Doamna Maria-Cdtdlina Grdpinoiu - Aga au qi fost pdnd acum.
Domnul Aurel Aciocdrlsnoae -Nu e aqa. Aqa se procedeazd qedinlele ordinare
s[ fie puse la sfdrgitul lunii, in ultimele 2,3, 4 zile din lund.
Doamna Maria-Cdtdlina Grdpinoiu - in luna iulie a fost pusd gedinla ordinard
mai devreme tocmai pentru cd rnajoritatea voiau sd plece in concediu. tn rest a fost in
ultima sdptdmdnd din 1un6.
Domnul Aurel Aciocdrldnoae - Iar partea cealaltd cu ora. Este normal Ei este
logic ca Eedinlele sd se pund la sfhrqitul programului pentru a nu deranj a aparatul
administrativ de la programul de lucru. Eu aqa qtiu. Deci se fac Ia ora 16:00.
Domnul Ion Asaftei -Jindnd cont efectiv de propunerea colegului nostru am
stabilit luni (13.08.2018) ora 16:30, rdmdne sd discutim personal cu cei care n-au

vor

scutat, suntem intr_un cadru de
sun5.m la telefon. Va trebui sd-i
este situalia. Voi discuta efectiv
md lin de promisiune. Voi vorbi cu fiecare
6,7 adicds[nu fie in concediu qi ceilal1i.
um trebuie sd ne sunali qi pe noi dac6 nu

venl.

Domnul Ion Asaftei - Am stabilit ?ncd o datd,
cum a zis gi colegul nostru drag,
cd dacd cumva nu vin, sigur cd voi suna si
d"t";;iiirdm pe toatdlumea carc astdzi a
fost mobilizatdla 1 6 :3 0.
Nemaifiind alte probleme inscrise in ordine a
de zi, declar inchise lucrdrile
gedinfei. Vd mullumesc mult pentru participare.
p. PREgEDINTE,

VICEPRE$EDINTE,
Ion ASAFTEI
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