CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

PROCES VERBAL
al gedin{ei extraordinare a Consiliului Judefean Neam{
din 31 august 2015, ora 15.00

Lucrdrile qedinlei sunt conduse de domnul pregedinte Constantin Iacoban. La
gedinJd participd de drept secretarul jude{ului, doamna Daniela Soroceanu, precum qi
gehi serviciilor de specialitate din cadrul Consiliului Judelean.
Domnul Constantin Iacoban - Doamnelor gi domnilor consilieri, permiteli-mi sd
declar deschise lucrdrile gedin{ei ordinare a Consiliului Judelean NeamJ pentru care a\i
fost convocali in conformitate cu prevederile Legii administra{iei publice locale ff.
2t512001.

doamna vicepreqedinte Arcan Emilia, domnii
consilieri: Jora Aurelian, Murariu Vasile, Ignat Andrei, Pavdl Gabriel. Domnul consilier

La qedinld absenteazd motivat

Pdcald Ioan intArzie.
Constat6nd cd la aceastd gedin!5 sunt prezenli 26 consilieri judeleni din totalul de
32 consilieri in func{ie, la care se adaugd pre;edintele interimar, declar qedinla ca fiind
legal constituitd.
in conformitate cu prevederile Legii nr.2l5l200l a administraliei publice locale,
supun spre aprobare conlinutul procesului-verbal al qedinlei ordinare desfbquratd in data
14 august 2015.
Cine este,,pentru"?

Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu26 voturi ,,pentru"qi o abfinere (Parfeni Gigi), procesul-verbal a fost aprobat.

Ordinea de

zi

propusd pentru aceastd qedin![ este cea publicatd

in presd qi

comunicatd dumneavoastri:
1. Proiect de hotirflre privind stabilirea creqterii salariale pentru personalul
angajat in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude{ean Neam{ qi al
unor institu{ii qi servicii publice de interes jude{ean;
2. Proiect de hotirire privind rectificarea bugetului Jude{ului Neam{ pe anul
2015.
Fald de ordinea de zi ini!ia16, propun suplimentarea acesteia cu un proiect de

hotdr6re, qi anume Proiectul de hotirire privind repartizarea pe uniti{i
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea addugati pentru
drumuri, in vederea finan{irii cheltuielilor privind drumurile jude{ene qi comunale
pe anul 2015.

Vd propun ca acest proiect sd fie analizate la punctul2 aI ordinii de zi, dupd noua
numerotare, inaintea proiectului de hotdrAre privind rectificarea bugetului ludeplui
Neam! pe anul 20f5.
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivS"?
Se abline cineva?
Cu 27 voturi "pentru", suplimentarea afost aprobatd.
(A intrat domnul Pdcald Ioan)
Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu 28 voturi "pentru", ordinea de^zi a fost aprobatd.

Domnul Constantin Iacoban - Inainte de a trece la primul punct, secretarul
jude{ului doregte sd facd o precizare.
Doamna Daniela Soroceanu: in conformitate cu Legea nr.393/2004 privind
Statutul aleqilor locali, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, consilierii judeleni nu
pot lua parte la deliberarea gi adoptarea de hotdrdri dacd au un interes personal in
problema supusd dezbaterii. in situalia in care, pentru proiectele supuse dezbaterii gi
votului de astdzi, aveli vreun astfel de interes personal, sunteli obliga{i sd il anun{ ati, la
inceputul dezbaterllor. Nerespectarca acestor prevederi legale atrage nulitatea absolutd a
hotdrdrii adoptate.
Domnul Dan Vasile Constantin - La pct.3 al ordinii de zinu-mi voi exercita votul.

I. Proiect de hotirAre privind stabilirea cresterii salariale pentru personalul
angajat in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude{ean Neamf qi al

unor institu{ii qi servicii publice de interes jude{ean.
Domnul Constantin Iacoban - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare la
acest proiect:

Domnul Neculai Puqcagu - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - avizfavorabil.
Domnul Dan Vasile Constantin - Am o observa{ie de fbcut. Din start vd spun cd
voi vota acest proiect de hotdrAre. Intotdeauna am fost de acord ca toli salarialii sd-qi
primeascd drepturile salariale in conformitate cu prevederile legale qi cu munca pe care o
desfbqoard. Din lecturarea proiectului de hotirdre, amrdmas surprins qi am vdzut cd s-a
propus cregterea veniturilor cu l2 o/o pentru intreg personalul din instituJiile finanlate de
Consiliul Jude{ean Neam{, mai pu{in Spitalul, aici este o situalie mai aparte, Centrele de
ingrijire pentru persoanele adulte cu handicap, $colile speciale qi DGASpC.
Chiar dacdin expunerea de motive se vorbegte despre faptul cd aceste institulii au
primit o cregtere salariald de 100 lei, fac precizarea ci net este de 68 lei, in condiliile in

care salariul in toate celelalte institulii este superior sumei de 800 lei. Este clar cd toli
aceqti salaria{i vor primi mai mult de 68 lei, c6t au primit cei din asistenJd social6.
Probabil se va spune ca existd o discu{ie de majordri salariale dupa modelul celor
din siindtate. Sdndtatea primegte din octombrie 25 %.
$tim foarte bine cd domnul Prim Ministru a avut o disculie cu doamna Ministru al
Muncii, Rovana Plumb, gi chiar s-a trasat sarcina ca sd rezolve repede gi aceastd
problemd care vrzeazd, acest sector important de activitate, asisten{a sociald. Eu am
convingerea cd,lucrul acesta se va rezolva, dar gtiJi foarte bine cd " astdzi al1ii mdndncd
ceva, dar eu voi mAnca peste doud luni".
PlecAnd de la principiul solidaritdlii, mie personal mi s-ar fi pdrut corect ca gi
aceastb categorie, chiar dacd este numeroasd, fiind personal angajat, sd fi primit aceastd
creqtere salariald de 12%o.
R.epet, voi vota proiectul de hotdrAre fiindcd sunt de acord cu el, dar nu pot fi de
acord cu acest principiu, ca unii s5, primeascd gi a[ii "vor primi".
Domnul Constantin Iacoban - Este corect punctul dvs.de vedere gi vreau sb fac o
precizare fa15 de colegi. S-a primit, gtili foarte bine 5 Yo, nu este mult, este foarte pulin, o
cregtere cu 1 ianuarte 2015, nu facem alt gen de calcule. Dacd nu se regleazd, problema
care s-a promis de doamna Ministru sd se primeascd 25 % ca gi cei care primesc din
mediul sanitar sd primeascd qi cei din asistenld sociald, la 1 octombrie venim in Consiliul
Judelean gi rezolvdm aceastd problemd cu diferenlapltfi,Ia 12 procente.
Ave{i incredere cd nu am fost dezinteresat de subiect, insd condiliile sunt cele care
sunt gi avem increderea cd acest lucru se va clarrfrca, fiindcd este un domeniu atdt de
important qi s-a explicat qi doamnei Ministru, cd nu este nici o diferenJd dintre
personalul din spital qi asistentul social cu copii cu mai multe probleme. Munca este la
fel de dificila gi intr-o parte gi in alta. RdmAne in atenlie gi nu este abandonatd ideea, ne
vom preocupa dacd nu se finalizeaz\ cum s-a promis de cdtre Ministrul Muncii pe
aceastd linie, vom veni sd rezolvdm problema in Consiliul Jude{ean.
Domnul Constantin Iacoban - Supun la vot proiectul de hotdrdre
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu 28 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd.

i

i

il.

Proiect de hotir6re privind repartizarea pe uniti{i administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adiugati pentru drumuri, in
vederea finan{irii cheltuielilor privind drumurile jude{ene gi comunale pe anul
2015"

Domnul Constantin Iacoban - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare Ia
proiect:
acest
Domnul Neculai Pugcagu - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridica - aviz favorabil.
Domnul Cristian Tapalagd, - A fost suplimentatd ordinea de zi cu acest proiect de

hotdrdre. La

o simpld vizualizare a sumelor repartizate, observ cd primdriile care au

conducere de dreapta au primit "zero" lei.
Rog nigte clarificdri, dacd, se poate, care a fost principiul qi cum s-au repartizat.
Domnul Constantin Iacoban Sunt primdrii qi de la PSD. S-au avut in vedere
sumele alocale pe OUG m.28120I3, lungimea drumurilor qi ce s-a primit la rectificarea
care a avut loc la nivel central care s-a dat direct UAT-urilor.
Am dat o circulard pentru toate UAT-urile sd ne comunice ce necesitdli au qi pe ce
domenii, pe drumuri, invdfdmAnt, etc. Intr-adevdr sunt UAT-uri care ant"zera" lei.
Domnul Cristian Tapalagd Mi se pdrea normal ca o sumd, cdt de micd sd
primeascd gi aceste UAT-uri. Am sd votez impotriva acestui proiect de hotdrAre.
Domnul constantin Iacoban - Supun la vot proiectul de hotdrare:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?

-

-

Cu 20 voturi "pentru", 4 ab[ineri (Crdciun Verona, Stafie Constantin, Mihai
Alexandru, Pascariu Lucian) qi 4 voturi "impotriv6"(Tapalagd Cristian, Andronache
Florin, Sendrea Bogdan, Viqan Gabriel), hotdrdrea a fost adoptatd.

III.

Proiect de hotirire privind rectificarea bugetului Jude{ului Neam{ pe

anul 2015.
Domnul Constantin Iacoban - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare Ia
acest proiect:
Domnul Neculai Puqcagu - comisia buget - aviz favorabil, cu urmdtoruLl
amendament:

IJrmare adoptdrii proiectului de hotdrire privind rcpartizarca l?e unitali
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea addugatd pentru
drumuri, in vedera finanldrii cheltuielilor privind drumurile judeJene si comunale pe anul
2015, JudeJului Neam! i s-a repartizat suma de 1.915 mii lei.
Ca urmare, se modificd bugetul JudeJului Neam! astfel:
Anexa nr. 1 - Bugetul local al Judefului Neam{ se majoreazd cu suma de 1.915
mii lei, astfel:
- la pafiea de venituri, sec{iunea de funclionare, la capitolul 11.102 ,,Sume
defalcate din taxa pe valoare a addugatS", subcapitolul 1 1.02.05 ,,Sume defalcate din taxa
pe valoarea addugatd pentru drumuri";
- la partea de cheltuieli, secliunea de dezvoltare, la capitolul bugetar 84.02

,,Transporturi", subcapitolul 84.02.03 ,,Transport rutier", paragraful 84.02.06.01
,,Drumuri gi poduri", cheltuieli de capital, titlul 71 ,,Active nefinanciare", art.7I.01,
,,Active flxe", al. 7 I.0 1.0 1,,Construc{ii".

+A

Concomitent, Anexa nr. 3 - Lista obiectivelor de investi{ii pe anul 20L5' cu
finanfare par{iali sau integrali de la bugetul local se majoreaz6,cu suma de 1.915
mii lei, la capitolul bugetar 84.02 ,,Transporturi", pct. A ,,Lucrdri in continuare" la
urmdtoarele pozilii:
2. ModernizareDl I27A limitd Jud. Harghita
Km 10+400

- 16+563

5. Modernizare DJ

km

1

5

58

B

- Btcazu Ardelean,

400 mii lei'

odesti-Urecheni-Draganesti,

39+400-45+400

750 mii lei'

6. Modernrzare DJ 155I Targu Neamt-Tupilafi-Bargaoani

28+871-31+000
DJ 159B Izvoare-Bal'tna, km 0+000-2+942

-Romani-Silistea, km
7. Modemrzare

300 mii lei;
300 mii lei'

18. Modemizare DJ 155B Bodegti - Urecheni - Drdgdneqti,

km 9+500-11+500,

17+000-19+250

165

mii lei.

Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Constantin Iacoban - Supun la vot amendamentul:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivS"?
Se abline cineva?
Cu28 voturi "pentru", amendamentul a fost aprobat.
Domnul Dan Vasile Constantin - Pentru rigoare, ag avea 2 intrebdri: dacd la
cap.68 .02, unde se maj ore azd cu 5 1 6 mii lei, ali spus a$a "la cheltuieli de personal pentru
asigurarea, pdnd la finele anului, a salariilor", dacd cu aceastd sumd salariile sunt
asigurate p0nd la sfdrqitul anului? Rdspunsul este "nu". Acelaqi lucru este vatrabil qi
pentnu CSPAH Roman.
La cap.67.02, in momentul in care s-au fbcut majordrile cu 12 o/o sunt asigurate
salariile la sfdrgitul anului? Eu cred cd nu avem salarii pdnd la sf6rqitul anului.
Doamna Adriana Bosovici - Da, sunt asigurate salariile.
La DGASPC unde s-au cerut 700 mii lei am dat 516 mii lei. Sunt asigurate
salariile fard alte cregteri. La CSPAH Roman sunt asigurate salariile fbrd alte cregteri, leam clat 40 mii lei.
Domnul Dan Vasile Constantin - Rdspunsul nu este corect. La cap.68.02. suma
solicitatd este de 1,2 mil.lei.
Doamna Adriana Bosovici - Pe ce unitate?
Domnul Dan Vasile Constantin - Pe toatd direclia.
Doamna Adriana Bosovici - CR Roman nu face parte din DGASPC.
Domnul Dan Vasile Constantin - In afard, de CSPAH Roman. Vedeli adresa
trimis[ acum o lund qi sd vedeji ce suma au cerut.
Doamna Adriana Bosovici - Sunt asigurate toate salariile pdnd la sfArgitul anului.
5

Domnul Dan Vasile Constantin - Dacd dvs. aveJi dreptate, pun in aplicare ceea ce
promis
am
demult.
Domnul constantin Iacoban - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu 27 voturi "pentru" qi o neparticipare la vot (Dan Vasile Constantin), hotdrArea
a fost adoptatd.
Domnul Constantin Iacoban - Nemaifiind alte probleme inscrise in ordinea de zi.
declar inchise lucrdrile gedinlei.

PRE$EDINTE,
Constantin IACOBAN
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