CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

PROCES VERBAL

incheiat urmare convocirii plenului
consiliului Judefean Neamf in gedin{fl extraordinari a
la data de 20 noiembrie 2018. ora 15:00

Lucrdrile gedinJei sunt conduse de domnul Ion Asaftei, vicepregedinte al
Consiliului Judelean Neam! in conformitate cu Dispozilia preqedintelui Consiliului
Judelean Neam! nr. 36912018 privind desemnarea unei persoane. La gedinld partieipd
de drept secretarul judefului, precum qi qefii serviciilor de speeialitate din eadrul
Consiliului Judefean"
Domnul Ion Asaftei - Bun[ ziua doamnelor qi domnilor! Dupd cum observa]i
qi dumneavoastrd.o sigur o sd observe gi cetdlenii judelului, godinla .tourtta
extraordinard nu o sd poatd avea loc din lipsi de cvorum"
La aceastd qedin!6 absenteazd: Arsene Ionel, Acatrinei Dumitru, Acioedrlanoae
Aurel, Ag[leanu Corneliu-Lucian, Andoni Dragog-Nicolae, Banu Gabriela, Euhuganu
Bogdan, Ciubotaru Mdddlina-Veronica, Corduneanu Eduard, Ciudin Mircea, Cosma
Florin Mihai, Dumitraqcu Dionisie, Hopga Florin-Adrian, Iseiuc Mihaela Elena,
Lucaci Gabriel, Nechita Marius-Mihai, Pelepco Lucian-Florin, Stavarache ValentinConstantin, Stoica Mihai-Doru.
Cel pulin din punctul meu de vedere nu pot explica qi nu-mi explic, intr-un mod
aq zice eu categoric, lipsa de la aceastd gedin!6 a colegilor nogtri liberali deoarece unui
dintre cele mai importante proiecte de la qedinla noastr[ de astdzi viza rluminatul
public in Piatra Neam!, este vorba de doud proiecte de aproximativ de 10 milioane de
lei gi unul din eIe astdzi are termen, in jurul orei 16,00, din cdte aminJeles.
Cunoscdrld cb la nivelul municipiului Piatra Neam! avem o conducere liberald
imi exprim qi nedumerirea dar qi regretul cd ai noqtri colegi liberali nu sunt prezen[i
ca sd suslind asemenea proiecte carcvizeazd,inultimd instan![ gradul de civihzalie aI
municipiului P,iatra-Neam!. E un mare pdcat. Dar probabil cd o sd explice dumnealor
c6nd ne vom vedea intr'o altd gedin!6 sau eventual in fa\d electoratului la momentul
oportun.

Celdlalt proiect are termen vineri gi cu acordul dumneavo
convocdm ;edin!6 pentru joi la ora 15,00?

astrd" aq

vrea

sd

Domnul Neculai Puqca;u - Domnule preqedinte, joi sunt conv ocatlao activitate
la Bucuregti qi nu voi putea pafiicipa.
Domnul Adrian Bourceanu - Nici eu nu voi putea participa din pdcate"
Domnul Ilie Apostoae - Nu putem aduce sedinfa ordinard mai incoace ca sd.
forldm nota un pic?

Domnul Bogdan Bosovici
inainte.

- $edinla ordinard trebuie sd o convocdm cu 5 zile

Domnul Neculai Pugcaqu - Mdine la ora 16,00 gi bdgbm numai proiectul cu
iluminatul.
Domnul Ion Asallei - Ideea este cd trebuie sd vorbesc gi cu colegii liberali, imi
propun sb-i sun personal qi sd-i indemn sb vind incoace pentru cd e in beneficiul
municipiului Piatra Neam!, in beneficiul dumnealor. Merg.- .., ziua de mAine cu
condilia sd-mi lasali timp si vorbesc personal cu colegii liberali ca sd nu intrdm in
derizoriu.
Domnul Neculai pugcaqu - oricum mobilizarea rot se va face" Noi vom fi
prezenli, cel pulin aqtia 16.
Domnul Mihai Afloari - Domnule vicepreqedinte, mdine am o activitate in
afara judefului.
Domnul Dan Boacd - N-ar fi o problemd cdlipsesc unul sau doi de la noi daed
ei vin. Ideea este dacd ei vin sau nu ca s6 gtim sigur.
Domnul Neculai Pugca;u - Bun gi dacd ei vin gi nu aprobd sau nu participd la

vot.

Domnul Ion Asaftei - Vorbim de doud proiecte de hotdrdre, unul de fapt care
le apa\ine qi in sensul cb, apafiine cetdlenilor municipiului Piatra Neam1. A nu
veni qi
a nu vota sau a veni qi a nu vota inseamnd, dar nu vreau sd calific acum
atitudinea
pentru cdnu facem o qedinld de acest gen, dar sub aceastd condilie, apropo
de a discuta
Ei cu colegii liberali, convocdm pentru mdine ;edin!6 ra ora ts,oo. Este bine?
Domnul Neculai Puqcaqu - La ora 16,00 pentru cd sunt oameni care nu pot
ajunge.

Domnull Ion Asaftei
frumos pentru participare.
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R.dmdne pentru mdine
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la oru 16,00. Vd mullumesc

CRETARUL TUDETTILUI,
Bogdan BOSO\IICI
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