CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

PROCES VERBAL
al gedin{ei extraordinare a Consiliului Judefean Neamf
din 16 ianuarie 2018. ora 15.00

Lucrdrile gedin{ei sunt conduse de domnul Ion Asaftei, vicepresedinte al
Consiliului Judelean Neamf in conformitate cu Dispozilia preqedintelui Consiliului
Judelean Neam! nr.2612018 privind desemnarea unei persoane. La qedin{a parlicipa
de drept secretarul judelului, doamna Daniela Soroceanu, precum gi qefii serviciilor
de specialitate din cadrul Consiliului Judelean.
Domnul Ion Asaftei - Fac precizarea cd, in confcrrmitate cu Dispozitia
preqedintelui Consiliului Jude{ean Neam! nr. 2612018 pri.vind desemnarea unei
persoane, voi conduce lucrdrile qedinfei extraordinare de astdz:i.
Permiteli-mi sd declar deschise lucrdrile gedinlei extraordinare a Consiliului
Judelean Neam! pentru care a1i fost convoca{i in conformitate r:u prevederile Legii nr.
21512001.

La qedinla absenteazd: lonel Arsene, Dulamd. Laurentiu-Cristinel,
Aciocdrldnoae Aurel, Andoni Dragoq-Nicolae, Baciu Vasile, Buhuganu Bosdan,
Ciudin Mircea, Corduneanu Eduard, Diaconu Adrian, Hopqa Florin-Adrian,
Stavarache Valentin-Constantin, Stoica Mihai-Doru. ConstatA.nd cd la aceastd ge<tinp
sunt prezenfi 23 consilieri judeleni din totalul de 35 consilieri in func{ie, inclusiv
preqedintele consiliuluijudelean, declar gedinp ca fiind legal rlonstituitA.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 21512001, supun spre aprobare
con{inutul procesului-verbal al qedinlei anterioare desfbpuratii in data 2l decembrie
2017.

Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu 23 voturi ,,pentru", procesul-verbal a fost aprobat.
in conformitate cu prevederile Legii nr. 21512001, supun spre aprobare
con{inutul procesului-verbal al qedinlei anterioare desfbpuratd i'n data 9 ianuarie 2018.
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu 23 voturi ,,p€fltru", procesul-verbal a fost aprobat.

Ordinea de zi propusd pentru aceastd gedin{d este cea publicatd in presir gi
comunicatd gi dumneavoastrd:
l.Modificarea HotdrArii Consiliului Judelean Neam! nr.2951l.01 6 privind aprobarea
incheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes judefean
,,STEFAN- Susfinerea Transversald a Educaliei prin Acliuni in judelul Neam!";
2.Modificarea Hotdrdrii Consiliului Judelean Neamt nr.300/ll0l6 privind aprobarea
incheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes regional
,,$ansa la educa{ie, viitor asigurat" (SEVA),
3. Diverse.
Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este,, pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abfine cineva?
Cu 23 voturi "pentru", ordinea de zi a fost aprobata.
inainte de a t...e la primul punct, secreiarul jude{ului doregte sd f-acii o
precizare.
Doamna Daniela Soroceanu - Permiteli-mi sd vd reamintesc cd, in conformitate
cu prevederile legale in vigoare, dacd ave{i un interes personal in problernele supuse
dezbaterii qi votului de astdzi, ave{i obligalia sd anun{a{i la inceputul qedin{ei,
nerespectarea acestor prevederi legale atrdgand nulitatea absolutd a hotararii adoptate.
PAna acum nu s-a anunlat nimeni.
Domnul lon Asaftei - Daca nu s-a anun{at nimeni, intrdrn in ordinea de zi.

I. Proiect de hotir6re pentru modificarea Hotirdrii Consitiului Judetean
Neam{ nr. 29512016 privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat
pentru realizarea proiectului de interes judetean ,,STEFAN-Sus{inerea

Transversali a Educafiei prin Ac{iuni in jude{ul Neam{".
Domnul Ion Asaftei - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare la

aces;t

proiect:
Domnul Neculai Puqcaqu - comisia buget - aviz favoratrir;
Domnul Radu Tudorel - comisia culturd - aviz favorabil;
DomnuI Adrian Bourceanu - comisia juridica - aviz favorabil.
Domnul Ion Asaftei - Supun la vot proiectul de hotdrAre:
Cine este,,pcntru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu 23 I'oturi "pentru" hotdrdrea a fost adoptatd.

II. Proiect de hotirfire pentru modificarea Hotirfirii Consiliului Judefean
Neamf nr. 300/2016 privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat

pentru re^Iizare^ proiectului de interes regional o,sansa la educafie, viitor
asigurat"(SEVA).
Domnul Ion Asaftei - Rog comisiile sd prezinte rapoarlele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puqcagu - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia culturd - aviz favoraLril;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridica - aviz fzrvorabil.
Domnul Ion Asaftei - Supun la vot proiectul de hotrir6r'e:
Cine este ,,pcntru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se ab{ine cineva?
Cu 23 voturi "pentru" hotdr6rea a fost adoptatd.

III. DIVERSE:
Domnul Ion

Asaftei

Dacd sunt ceva probleme de ridicat din partea

dumneavoastrd? Domnul Luca, vd rog.

Domnul Iulian Luca - Am votat conjinutul procesului verbal din data de 09
ianuarie 2018 insd am o observatie. Rog pe doamna care intocmeqte procesul verbal
la toate qedinlele sd aibd in vedere toate disculiile pe care le purldm noi aici si sii le
redea in integralitate.
Eu am avut o interpelare la Eedin{a precedentd referjitoare la un proiect de
hotdrAre qi nu se regdseqte in procesul verbal; scrie doar Diverse si atAta tot.
Mulpmesc.
Doamna Daniela Soroceanu - Dorili sd-l refacem?
Domnul Iulian Luca- Nu.
Doamna Daniela Soroceanu - Am intetes, mullumim.
Domnul Ion Asaftei - Dacd altcineva dintre colegi vrea sd rnai ridice vreo
problemd? Nemaifiind alte probleme inscrise in ordinea de zi, declar inchise lucrar.ile
gedinlei. Vd mulpmesc mult pentru participare.
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