CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
PROCES VERBAL
al gedin{ei extraordinare a consiliului Jude{ean Neam{
din 23 noiembrie 2018, ora 15:00

Lucr6rile gedinlei sunt conduse de domnul pregedinte Ionel Arsene. La gedin!6
participa de drept secietarul judefului, precum qi qefii serviciilor de specialitate din
cadrul Consiliului Judelean.
Domnul Ionel Arsene - Doamnelor qi domnilor consilieri, permiteli-mi sb
declar deschise lucrdrile gedinlei extraordinare a Consiliului Jude{ean Neam! pentru
publice
care ali fost convocali in conformitate cu prevederile Legii administraliei
locale rc.2151200I.
La qedinld absenteazd" urmdtorii consilieri judeleni: Acatrinei Dumitru,
Aciocdrldnoae Aurel, Andoni Dragoq-Nicolae, Buhuqanu Bogdan, Ciubotaru
M6d6lina Veronica, Cosma Florin Mihai, Corduneanu Eduard, Hopqa Florin Adrian'
Isciuc Mihaela, Lucaci Gabriel, Pelepco Lucian Florin.
Constatdnd cd 1a aceastd qedin!6 sunt prezen\i 23 consilieri judeleni din totalul
de 34 consilieri in funclie, declar gedinla ca fiind legal constituitd'
Ordinea de zi propusd pentru aceastd qedin!6 este cea publicatd in presd 9i
comunicat[ qi dumneavoastrd:
1. Organizafeaevenimentului "Tdrgul de Crdciun la Neam!" 2018;
2. Stabilirea unor tarife din competenla de aprobare a Consiliului Judelean Neam{;

3.Diverse:
Raport privitor la deplas area Ia cea de a I6-a edilie a Sdptdm6nii Europene a
Regiunilor gi Oraqelor - Bruxelles;
Domnrrrl Ionel Arsene - Supun la vot proiectul ordinii de
Cine e5te ,, Pentru"?
Cine este,,imP ottivil'?
Se abline cineva?
Cu 23 voturi "pentru", ordinea de zi a fost aprobatd'

zi

inairrte de a trece la primul punct, secretarul judelului doreqte sd facd o
precizarc.

Bogdan Bosovici.. Permiteli-mi sd vd reamintesc a6, in conformitate cll
prevederile lBgale in vigoar e, dacd aveli un interes personal in problemele supuse
dezbaterii qi votului de astdzi, aveli obligalia sb anunlali la inceputul qedinfei,
nerespectarea acestor prevederi legale atrdgdnd nulitatea absolut6 a hotdrdrii
adoptate.

Domnul Ionel Arsene - Propun sd intrdm in ordinea de zi, dacd avem disculii
la punctul unu al ordinii de ziinainte s5-1 supun la vot aE vrea sd discutdm ca sd firn
in cunoqtin!6 de cauz6, dacdaveli intrebdri, doamna Carmen Nastasd este aici, gi cei

din aparatul Consiliului Judelean, pot sd vd rdspundd la toate intrebdrile ca sd putem
sd votbm in cunostintd de cauzd".
a - Stimali colegi, domnule
aparatului de specialitate gi
v ne-a luminat qi Pe noi cu c
cheltuieli. Podte dacd se intAmpla chestia nta de la prim
proiectul in hdtirdre nu se ajungea aici, nici in pres6, nici tot felul de discufii.
DomnUl Ionel Arsene - De acord, a fost greqeala noastr6.
Domnul Mihai Stoica - VA mullumesc.

I.Proiebt de hotirire privind organizarea evenimentului ,,Tdrgul
Criciun la Neamf" 2A18.
Domndl
proiect:
Domnul
Domnul
Domnul

Ionel Arsene - Rog comisiile

sd

de

prezinte rapoartele de avizare la acest

Neculai Puqcagu - comisia buget - aviz favorabil;
Radu Tudorel - comisia culturd - aviz favorabil;
Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
t proiectul de hotbrAre:

st adoptatd.

abilirea unor tarife din competenfa de
aprobare a Consiliului Judefean Neamf.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile

s5

prezinte rapoartele de avizarc la acest

buget - aviz favorabil;
ia servicii publice - aviz favorabil;
ia juridicd - aviz favorabil
pun un amendament. Avdnd in vedere cd
pr ezen\a comercianlilor qi a participanjilor
ea cu 25 % a tarifelor de inchirire.
DomnUl Ionel Arsene - Doamna Carmen Nastasd, cum credeti cd stali cu
bugetul, dac/aprobdm amendamentul? Am putea face reducerea aceasta?
Doamila Carmen Nastasd Tarifele au fost calculate in funclie de durata
primul an a fost o lund, anul trecut dou[
anuI20l6 gi anul 2017. Acum cum credeli

-

arte mult reducerea aceasta?
Doamira Carmen Nastasd - Nu foarte mult, cd nu eruu atdt de mari tarifele.
Domnul lonel Arsene - Aici cred ca putem sb fim de acord cu tolii.
azdmla venituri proprii qi din alte incasSri.
d sprijinim qi mediul privat un pic. V5 rog

Domnul Ioni16 Tiberiu -"Reducerea cu 25yo a tarifelor de inchiriere

a

cdsufelor, proprietatea judelului Neam!".
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot amendamentul:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu 23 voturi "pentru", amendamentul a fost aprobat.
Domnul Ionel Arsene - Dacd mai aveli altd disculie pe tema aceasta.
Domnul Stavarache Valentin Constantin - Doresc sa fac un amendament;
"in termen de 15 zile de la finalul evenimentului "TArgul de Crdciun la Neam!" 201 8"
Centrul pentru Culturd qi Arte ,,Carmen Saeculare" Neamt sd transmit[ Consiliului

-

Judelean Neam! in vederea publicSrii pe site, o situalie privind veniturile qi
cheltuielile evenimentului.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot amendamentul:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu23 voturi "pentru", amendamentul a fost aprobat.
Domngl Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine epte,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu23 yoturi "pentru", hotdrArea a fost adoptatd.

III. Diverse:

Raport privitor la deplasarea la cea de a 16-a edi{ie a Siptimffnii Europene
a Regiunilor qi Oraqelor - Bruxelles;
Raportor: Ionel Atsene, pregedintele Consiliului Judelean Neam!

Domnul [onel Arsene -Dacd mai aveli qi altceva la secliunea Diverse, dacd nu
eu vd mulprnesc personal pentru prezenla, qtiu cd nu este simplu sd vd chemdm din
doud in dou4 zile la Eedin!6, dar aqa a fost situalia. Imi cer eu scuze pentru faptul cd
nu a fost ex$Hcat aga cum trebuie despre TArgul de Crbciun, dar uitali dacd avett'
mullumesc

qi

vedem la gedinla ordinarS.

qedi
S

ECRE,TARUL JUDETULUI,
Bogdan BOSOVICI
w.t-'

