CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

PROCES VERBAL
qedin{ei
al
extraordinare a Consiliului Jude{ean Neamf
din 19 februarie 2018. ora 15:30

Lucrdrile qedinlei sunt conduse de domnul Ion Asaftei, vicepreqedinte al
Consiliului Judelean Neam!. La gedin{d participd de drept secretarul judelului,
doamna Daniela Soroceanu, precum gi gefii serviciilor de specialitate din cadrul
Consiliului Jude{ean.
Domnul Ion Asaftei - Bund ziuadoamnelor gi domnilor! Permiteli-mi sd declar
deschise lucrdrile gedinlei extraordinare a Consiliului Jude{ean Neam! pentru care a\i
fost convocali in conformitate cu prevederile Legii nr.2l5l200l.
La qedinJd abserrteazd": Dulamd Laurenfiu-Cristinel, Acatrinei Durnitru,
AciocArldnoae Aurel, Agdleanu Lucian-Corneliu, Andoni Dragog Nicolae, Banu
Gabriela, Buhuqanu Bogdan, Ciudin Mircea, Dumitra;cu Dionisie, Hopga Florin
Adrian, Isciuc Mihaela-Elena, Lucaci Gabriel, Nechita Marius-Mihai, Nistor Olga,
Pelepco Lucian-Florin, Stavarache Valentin-Constantin, Stoica Doru-Mihai,
Ungurianu Cristian (care a semnat convocatorul dar a plecat) qi a;a cum inJelegeli
fiecare lipseqte qi domnul Arsene Ionel din motive pe care le cunoaEtefi.
ConstatAnd cd la aceastd gedinjd sunt prezenti 16 consilieri judeleni din totalul
de 35 consilieri in func{ie, intr-o asemenea situaJie sunt nevoit ca sd constat[m lipsa
de cvorum Ei practic aceastb gedinld sd o amdndm pentru altddatd, deci nu avem
cvorum pentru a line Eedinla extraordinard de astdzi.
E destul de nepldcut faptul cd astdzi aveampe ordinea de zi, printre multe alte
probleme, aveam in ultimd instanld bugetul pe care trebuia sd-l aprobim pentru cd il
aqteaptd cetdlenii acestui jude!, buget inseamnb finanfare, inseamnd punerea in
miqcare a unor activitdli care sigur a$ fi dorit sd se desfdqoare in condilii de
normalitate.
Este regretabil cd unii dintre colegii nogtri nu injeleg interesul judefului, nu
inleleg cd o mdsurd de acest gen, de 1ips6, aq zice eu, in cotpore, vorbesc de colegii
de la Partidul Nalional Liberal nu dd bine, nu este o acliune care sd se inscrie in ceea
noi vrem ca sd fie, dacd, vreli dumneavoastrd ca o acliune pozitivd, pentru cetdlenii
judelului Neam! Ei sigur, probabil cd,, cetdlenii vor judeca intr-o manierd care va duce
la o anumitd concluzie sigur vis-a-vis de o asemenea lipsd mai ales cdnd este vorba
de bugetul judelului, nu vreau sd spun vorbe prea mari.

Problema este cd astdzi aveam ;i un proiect foarte important, proiect european
de aproape 1.000.000 euro, proiect pentru comunitate, pentru alternative familiale
recuperate qi egalitate din cadnul Programului Operalional Regional 2014 2020 qi
suntem efectiv intr-o crizd de timp, intr-o crizd efectivd gi suntem pqi in situalia sd
pierdem aceastd ftnan\arc, acest 1.000.000 de euro de la Uniunea Europeand care
sigur venea in ideea construirii unor cdsule pe o suprafald de teren, de fapt pe vreo
trei suprafele de teren de pe teritoriul municipiului Roman, ca sd nu mai intrdm acum
in toate detaliile, parteneriate qi alte chestiuni, le vom explica aItddatE.
Ne pare foarte rdu, aceasta este situalia sperdm ca cei de la PNL gi cei de la
PMP, colegii nogtri, sd inleleagd odatd pentru totdeauna cd eu am afirmat clar gi
afirmdm cei care suntem in aceastd coalilie cd vrem si facem adminstraJie gi nu
politicd qi sper cd n'au inleles bine mesajui meu de inceput atunci cAnd am fost
imputernicit de consilierii judeleni pentru a prelua prerogativele preEedintelui pindIa
rezolvarca situaliei acestuia, cd am deschidere cdtre toatd lumea, cdtre toate forlele
politice, cdtre tot ce inseamnd Consiliul Judelean in ideea de a face administrafie qi
nu politicd. Cred cd nu am fost inleles cum trebuie.
Ne pare rdu, dafi-mi voie si vd multumesc pentru prezen[d, qi declar inchise
lucrdrile gedinlei.
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