CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

PROCES VERBAL
al $edinfei extraordinare a Consiliului Judejean Neamt
din 8 ianuarie 2016, ora 12.00

Lucrdrile $edinlei sunt conduse de domnul preqedinte Constantin Iacoban. La
$edin1a palticipa de drept pentru secretaruljudelului, director executiv, domnul Bogdan
Bosovici, precum gi qefii serviciilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeleai.
Domnul Constantin Iacoban - Inainte de a incepe lucririle qedin{ei v6 rog s6
pdstrbm un moment de reculegere penhu cel care a fost primarul comunei D.va
Rogie,
domnul Gradinaru Ioan.
Domnul Constantin Iacoban - Doamnelor qi domnilor consilieri, permiteli_mi
sd declar deschise lucr6rile gedinJei ordinare a consiliului JudeJean Neaml pentru
care
a{i fost convoca}i in conformitate cu prevederile Legii administialiei publG locale
nr.

215/2001.
La gedinld absenteazd domnii consilieri: Daniel Vasiliu, Serban Ciprian, parfeni
Gigi, Pica16Ioan, Dan Vasile Constantin, Jora Aurelian.
Conlftand cd la aceastd. qedin{6 sunt prezenli 27 consilieri judeleni din totalul
-de 33
consilieri in firnclie, la care se adauge preqedintele interimar, detlar qedinla ca
fi ind legal constituiti.
In conformitate cu prevederile Legiinr. zr5/2o0r a administraliei publice locale,
:Wun sqre aprobare conlinutul procesului-verbal al qedinlei ordinare desf5puratd in
data 15 decembrie 2015.
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivtr'?
Se abline cineva?
9u 28 voturi ,,pentru", procesul-verbal a fost aprobat.
In conformitate cu prevederile Legii nr. Zl5l}00l a administraJiei publice
locale,supun spre aprobare conlinutul procesului-verbal al qedinlei extraordinare
desfdquratd in data 21 decembrie 2015.
Cine este,,pentru"?
Cine es1e,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu 28 voturi ,,pentru", procesul-verbal a fost aprobat.
Ordinea de zi propusb penhu aceastA gedinld este cea publicatd in presi. qi
comunicate si dumneavoastrd.
l.Proiect de hotdrAre privind utilizarca unor sume din excedentul anual al
bugetului Judelului Neam!.

.

2.Proiect de hot6r6re privind repartizarea pe unitali administrativ_teritoriale
a
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2016
;i a
esdmarilor pe anii 2017-2019.
Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este,, pentru"?
Cine este,,impotrivd',?
Se abline cineva?
Cu 28 voturi "penhu',, ordinea de zi a fost aprobatA.
Inainte de a trece la primul punct, domnul Bogdan Bosovici, director executiv
al
Direcliei juridice qi relalii intemalionale, dorepte sd facd o precizare.
Domnul Bogdan Bosovici: in conformitate
i"geu nt.39312004 pivind
"u li deriberarea adoptarea
statutul alegilor locali, consilierii judeleni nu pot lua parte
s1
de hotlrdri dac6.au ur interes persona.l in problema supus6 dezbaterii. in
situalia ln
care, pentru proiectele supuse dezbaterii gi votului de astdzi, aveli vreun astfel
de
interes personal,.sunteli obligati se il anunJali, la inceputul dezbateriior. Nerespectarea
acestor prevederi legale atrage nulitatea absoluti a hotdr6rii adoptate.
_

L Proiect de hotirire privinil utilizarea unor sume din excedentul anual al
bugetului Judetului NeamJ,
Domnul Constantin Iacoban - Rog comisiile
acest prolect:

sd

prezinte rapoartele de avizare la

Domnul Neculai Puqcagu -comisia buget aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisiajuridicd aviz favorabil
Domaul Constantin Iacoban - Supun la vot proiectul de hotdrAre:
Cine este,,penfiu"?
Cine este,,impotrivS"?
Se abline cineva?
Cu 28 voturi "pentru,', hoterarea a fost adoptatd

II.

Proiect de

hotirire privind repartizarea pe uniti{i

administrativ_
teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul
2016 qi a estimirilor pe anii 2017-2019.
Domnul Constantin Iacoban - Rog comisiile sd prezinte rapoarlele de avizare
la
acest proiect:
Domnul Neculai Pu$caqu - comisia buget aviz favorabil;
Domlul Adrian Bourceanu - comisiajuridicl _ av iz favorubil.
Domnul Constar.rtin Iacoban - Am linut cont de cateva recomanddri care au venit
pri'' legea bugetului, am linut cont gi de situatria noastra concretd. s-au urmdrit si se
acopere necesitdlile comunelor, cofinanlare proiecte europene
9i investilii proprii,
deficitul in unele cazuri - Arexar.rdru cel Bun, liceul de la Borca, liceul sdbdoani.
Am
incercat si mullumim gi entitElile urbane. Am
trinut cont qi de alocdrile idcute de
Direclia de Finanle. Am consultat formaliunile politice, s_a c6zut de acord.

Domnul Constantin Iacobar.r - Supun la vot proiectul de hotdr6re:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu 28 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptatd.
Nemaifiind alte probleme inscrise in ordinea de zi, declar inchise lucrdrile
$edinlei.

PRE$EDINTE,
Constantin IACOB
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