CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

PROCES VERBAL
al gedinfei extraordinare a Consiliului Jude{ean Neam!
din 15 martie 2018, ora 15:30

Lucrdrile gedinlei sunt conduse de domnul preqedinte Ionel Arsene. La gedinJd
participd de drept secretarul jude{ului, doamna Daniela Soroceanu, precum qi qefii
serviciilor de specialitate din cadrul consiliurui Judelean.
Domnul lonel Arsene - Doamnelor gi domnilor consilieri permiteli-mi sd declar
deschise lucrdrile gedinlei extraordinare a Consiliului Judelean Neaml pentru care a\i
fost convocali in conformitate cu prevederile Legii administraliei publice locale nr.
2151200r.

La gedinlb absenteazd motivat domnul Andoni-Dragog Nicolae domnul Florin
;i
Adrian Hopqa.
Constat6nd cb la aceastd qedinld sunt prezelnli 32 consilieri judeleni din totaiul
de 34 consilieri in funclie, declar gedin{a ca fiind legal constituitd.
in conformitate cu prevederile Legii m. 2151200I, supun spre aprobare
conlinutul procesului-verbal al qedinlei anterioare desfiquratdin data de 28 februarie
2018.
Cine este ,,perrtru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu32 voturi ,,pentru" procesul-verbal a fost aprobat.

Ordinea de zi propusd pentru aceastd gedinld este cea publicatd in presd gi

comunicatd gi dumneavoastrd:
1. Proiect de hotdrdre pentru modificarea HotdrArii Consiliului Judelean Neam!
nt.30012016 privind aprobarcaincheierii unui acord de parteneriat pentru rcalizarca
proiectului de interes regional ,,$ansa la educafie, viitor asigurat"(SEvA).
2. Diverse.

Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este ,, partt:u"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?

Cu32 voturi "pentru ordinea de zi a fost aprobatd.
inainte de a trece la primul punct, secretarul judelului doregte s6, facd, o precizare.
Doamna Daniela Soroceanu - Permiteli-mi sd vd reamintesc cd, in conforrnitate
cu prevederile legale in vigoare, dacd" aveli un interes personal in problemele supuse
dezbaterii gi votului de astdzi, aveli obliga\ia sd anunlali la inceputul gedinlei,
nerespectarea acestor prevederi legale atrd,gdnd nulitatea absolutd ahotdrdrri adoptate.
Nu s-a anufiat nimeni.
Domnul Ionel Arsene -Vd propun sd intrdm in ordinea de zi.

I.

Proiectul de hotlrAre pentru modificarea HotdrArii Consiliului Jude{ean
Neam{ nr.300/2016 privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat pentru

realizarea proiectului

de interes regional ,,Sansa la

educa(ie, viitor

asigurat"(SEVA).
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile

sd prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puqcagu - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia culturd - aviz favorabil;
Domnul Adrian - comisia juridic[ - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene -Supun la vot proiectul de hot6r0re:
Cine este ,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu32 voturi "pentru" hotdrdrea a fost adoptatd,.
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I Arsene -Dacd dintre dumneavoastrd vreli sd ridicali vreo problemd
Nu? Atunci nemaifiind alte probleme inscrise in ordinea de zi, declar
inlei.
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