CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
PROCES VERBAL
al qedintr€i extraordinare a Consiliului Judetean Neamt
din 29 septembrie 2015, ora 16,30

LucrArile qedintei sunt conduse de domnul pre$edinte Constantin lacoban. La
qedinli pafticipd de drept secretarul judelului, doamna Daniela Sotoceantt. precum $i
gefii serviciilor de specialilate din cadrul Consiliului Judelean.
Domrul Constanlin Iacoban - Doamlelor qi domnilor consilieri, permiteli-mi sA
declar deschise lucrArile gedinlei extraordinare a Consiliului Judelear Neamt pentru care
a{i fost convocali in conformitate cu prevederile Legii administraliei publice locale nr.
zrs/2001.
La sedintd absenteazd donrrii consilieri: Jora Aurelian, Pascariu Lucian Ei Sandu
Constantin.
Constatand cd la aceastd $edin16 sunt prezenli 30 consilieri judeleni din totalul de
33 consilieri in funcJie, la care se adaugd preEedintele interimar, declar qedinla ca fiind
legal constituita.

La ordinea de zi

penfu aceastd $edinl6 este inscds Proiectul de
hotirere privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de
investitii de interes public jude(ean "Achizilie de echipamente qi servicii conexe
re{elelor de api gi api uzati in jude{ul Neam!"
propusA

Domnul Constantin Iacoban : Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este ,,pentm"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu 3lvoturi "pentru", ordinea de zi a fost aprobata.
Donl.rul Pdcald Ioan - La acest proiect de hotdrdre nu-mi voi exercita votul.

I.Proiect de hotirdre privind aprobarea studiului de f€zabilitate aferent
obiectivului de investitii de interes public judelean "Achizi{ie de echipamente qi
servicii conexe re{elelor de api qi api uzati in judeJul Neamf".
Domnul Constantin Iacoban - Invit comisiile de specialitate sa prezinte rapoartele
de avizare:

Domnul Dionisie Dumitraqcu
favorabil:

-

comisia serwicii

publice

avizul ini[i.a"l, avrz

comisia buget - avizul inilial, aviz favorabil, cu
urmdtoarele precizdri: rog conducerea C.J. APA SERV, Consiliul de Administralie, dar
9i cei care vor fi in AGA, sA manifeste ma,\imum de exigenJd pentru respecta.rea legilor
in vigoare cu privire la achiziliile publice. Suma este extraordinar de mare, 34 mil.lei.
Rog conducerea executivd, ca in luna decen.tbrie sA prezinte plenului Consiliului

Domnul Neculai Puqcaqu

-

Judelean un raport cu privire la modul in care se duce la indeplinire aceastd. hotArare.
Nu am vrea si fim puqi in situaJia ci nu se cheltuie, din diverse motive, sumele pe care
noi le aprobdm ast6zi, sau cd se produc alte derapaje, in ideea cd se cumpAra altceva falA
de ceea ce am stabilit noi in plenul Consiliului Judelean.
Domnul Adrain Bourceanu - comisiajuridicd - avizul iniliaI, aviz favorabil.
Domnul Constantin Iacoban - Am o sugestie, o recomandare, penffu dificultatea
acestor actiuni, acestea sd fie vizibile ca sd nu mai ajungem in situalia de genul acesta.
Eu cred c5, cu mai mult6 aten{ie, se putea veni la Consiliul Judejean mai din timp.
Domnul Andrei Ignat Exprim aceeaEi dorin!6 ca gi dvs., cheltuierea acestor ba:ni
sd se facd in mod transparent. Aceasta economie care vine din diferenla de valoare dintre
proiectul aprobat initial Ei valorile stabilite prin licitalie, economie care se cunoqtea din
momentul in care au fost incheiat licitaliile. Nu inleleg de ce aceste sume se vor a fi
cheltuite pe ultima suta de metri, in condiliile in care, dacd aceste utilaje au fost atat de
necesare de ce nu au lost introduse in proiectul ini1ia1. De asemenea, ar trebui sd primim
o serie de explicalii legate de faptul cA aceste utilaje gi echipamente au fost deja postate
pe site-ul electronic de achizilii publice cu ceva vreme in urm6, in condiliile in care noi
astizi aprobbm aceste sume. M-aq fi aqteptat sd discutdm azi gi de lucririle la care s-au
renuntat, la pachetul de lucrdri de pe Piaha Neaml, despre care nu qtim nimic, nu se
spune nimic. Probabil vom afla la finalizarea proiectului qi atunci nu mai este mare lucru
de fbcut. In ultimA instanle, se vorbeEte in fundamentaxea acestei hotirdri despre
eficientizare, despre creEterea nivelului de trai a populaliei, dar nimic despre sciderea
prelului apei.
Domnul Constantin Iacoban Eu propun ca AGA si administratir.ul sd facb o
informare completi pentru Eedinla urmdtoare.
Domnul Dughir Cdtilin - Pentru absor,tia fondurilor, autoritatea de management a
acaeplat aa, inainte, pdnd la semnarea contractului de finanlare pentru aceste economii,
sd se dea drumul la licitalii,dar sd fie trecutd qi menlionatd in documentalia de atribuire o
clauzd de suspendabilitate, in eventualitatea in care contractul nu era sen'mat. Aceeali
cauzd de suspendabilitate a fost aplicat6 inclusiv la contractul de consultan{d, care este
de 17,5 mil. euro.
Toate contractele care sunt la licitatie, sunt trei, unul este semtat qi a lost semnat
in momentul in care am primit acea notificare, in care ni s-a spus cA putem semna
contuactul fbrd acea hotdrire de Consiliu Judelean Ei hot6r6rea AGA AQUA Neami, dax
in contract si menliondm clatza c6. nu vor fi accesali banii pdni cdnd nu vom primi
aceste douA documente.Cel6lalt contract este in faza de a fi semnat, perioada aceea de
contestalii gi mai este unul in faza de evaluare.
La toate cele trei contracte documentalia a fost avizatd de ANRMAP, au fost
monitorizate in totalitate.
Domlul Dan Vasile Constantin - Ordonarlla de Urgen!6 nr.109/2011 privind
guvemanla colporativd a societalilor comerciale interzice aclionarilor si interuind in
managementul societalii. De aceea, qti,ti foarte bine, prin aceastA ordonald s-a instituit o
procedurd de alegere a Consiliului de Administralie. In acelaqi timp s-a facut o

procedure privind numirea managerului societdfli. Conducerea este numiti de cAtre
Consiliul de Administralie gi in conformitate cu Legea nr.31/1990, responsabilitatea este
a CA. Eu consider cd, incercdm prin diferite motive si d5rn o foafte mare impoftanlA
AGA. DumneavoastrA aii vdzut c6 noi, Consiliul Judelean, nu mai aprobdm bugetul de
venituri gi cheltuieli a societdJii APA SERV. V-ali intrebat de ce? Pentru cd nu mai avem
nici o competenld. Fiind o societate pe acliuni, pot fi foarte mu\i aclionari qi s-ar fi
blocat. Administrarea societdlii este strict in competenla administratorului. Haideli sd nu
transform6m AGA intr-un conducdlor al acestei societili. Cei care decid sunt cei pe care
noi, prin intemediul dunmeavoastra, i-am mandatat sd fie administratori. Ei sunt
responsabili. Ar trebui, cel mult, s6-i chemdm pe adminislratori s6-i intrebim. Voi ce
faceli? Si avem aceastd posibilitate sd-i intrebdm prin reprezentanlii noqtri in cadml
AGA, odat6 pe an, atunci cdnd discutdm despre bugetul de venituri gi cheltuieli, despre
repartizarea profitului Ei modul cum a fost administrad societatea.
Domnul Andrei Ignat - Nu ag fi pus aceste intrebdxi dacA primeam rispunsul in
expunerea de motive, pentru cA aici se spune cA se vor achiziliona echipamente, ori
inleleg de la domnul director CAtElh Dughir c6 ele sunt deja contractate cu o clauzd.
Domnul Cristian Tomule] Aceste echipamente nu au fost contractate. Nu s-a
semnat nici un contract.
Domnul C6t61in Dughir Contractul este semnat in urma primirii notificdrii, prin
care ni s-a spus cA putem semna contractul, dar se trecem ca qi clauzi de
suspendabilitate, inclusiv cd nu se pot face pleti pand nu se semneaza contractul de
finantare.
Domnul Constantin Iacoban - Suoun la vot oroiectul de hotlrdreCine este ,,penhu"?
Cine este,,irnpotiva"?
Se abtine cineva?

Cu 30 voturi "pentru" qi o nepafticipare la vot (Pdca16 Ioan), hotdrdrea a fost
adoptafi.
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