CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
PROCES VERBAL
al gedinfei ordinare a Consiliutui Judefean Neam(
din 14 august 2015, ora 10.00

Lucrdrile gedin{ei sunt conduse de domnul pregedinte
Constantin Iacoban. La
gedin{[ participa de drept secretarul judeJului,
doamna Daniela Soroceanu, precum gi
qefii serviciilor de specialitate din cadiul consiiiului
Judefean.
Domnul
sd
dectar
a\i
fost conv o"ul,

deschise
2r5/200r

n:i
e

Le

nr.

La gedinld absenteazd, motivat domnii consilieri: Jora
Aurelian, parfeni Gigi,
Ploscaru gtefdnuJ.
Constatdn d cd la aceast5 gedin{d sunt prezenli
29 consilieri judeleni din totarul de
33 consilieri in func{ie, la care se adaugd preqedintele
interimar, declar gedin{a ca fiind

legal constituitd.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 2r51200r a administra{iei
publice locale,
supun spre aprobare con{inutul procesului-verbal
al qedinJei extraordinare desfdguratJ in
data 30 iulie 2015.
Cine este,,pentru,'?
Cine este,,impotrivd,'?
Se abfine cineva?
Cu 30 voturi ,,pefltru,,, procesul_verbal a fost aprobat.
ordinea de zi propusd penJru aceastd gedinJd este cea
publicatd in presd qi
comunicatd qi dumneavoastrd, astfel inc6t, cu permisiunea
dumneavo astrd",nu o s6-i mai
dau citire.
inainte de a supune la vot ordinea de zi, vd aduc la
cunoqti n[d, cd,in calitate de
initiator, retragproiectele de hotdrdre inscrise rapunctele
:

2- modificarea

Hotir6rii consiliutui iudefean Neamf nr. 74/2012 privind
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activ itate;
8- desemnarea gi vatidar.u utt,ri consilier jude{ean
ca membru al Autoritifii
Teritoriale de Ordine publici Neam{;
13- luarea unor misuri referitoare la patrimoniul

Bilfiteqti;

imobiliar aferent Statiunii

16- completarea Hotirarii consiliului Jude{ean
Neam I nr.7s/2012 privind
imputernicirea reprezentan{ilor consiliului Judefean
Neamf in cadrul adunirilor
generale ale ac(ionarilor ale agen{ilor economici
de interes juielean.

In

consecinJd, proiectere r[mase

corespunzdtor.
De asemenea, fa[d' de ordine a de
urmdtoarele proiecte de hotdrdre:

pe ordinea de

zi iniliald,

zi

vor fi

renumerotate

se propune suplime rfiareaacesteia cu

1'

Proiect de hotir6re privind acordarea unei sume din
bugetul propriu
al Judefului Neam{ comunei rimiqeqti pentru implemen
tareaunui proiect finan{at
din fonduri externe nerambursabile:
odificarea Hotir6rii Consiliului Jude{ean
a reprezentan(ilor Consiliului Judefean
aclionarilor ale agenlilor economici de
Vd propun ca aceste proiecte sd fie analizate la punctele
15 qi 16 aleordinii de zi,
dupd noua numerotare' inaintea proiectului de hotdrbre
privind rectificarea bugetului
Judefului Neam! pe anul 2015.
Supun la vot suplimentarea ordinii de zi:
Cine este ,,pentnl'?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
cu 30 voturi "pentru", suplimentarea ordin ii de zia fost aprobatd.
Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este ,,pentru',?
Cine este,,impotriv6,'?
Se abline cineva?
Cu 30 voturi..pentru,,, ordinea de^zi a fost aprobatb.
Domnul Constantin Iacoban - Inainte de a trece la primul
punct, secretarul
judeJului doreqte sd faci o precizarc.

e cu Legea nr.393/2004 privind
ulterioare, consilierii judeleni nu
dacd au un interes personal in
,. eate, pentru
proiectele supuse dezbaterii gi

inceputul dezbateriror. Neresp
hotdrArii adoptate.

ectarca..u::;ff;:::li'r#[t*l#lt,i1,:.Hil?i]ii

Domnul onu Bogdan-Lapct.l1 al ordinii de zi nu-mi
voi exercita votul.

I'Proiect de hotirdre privind validarea mandatului de
consilier judefean al
domnului Ion Sava.
Domnul constantin Iacoban - Invit membrii comisiei
de validare sd proce d,eze Ia

verifi care a legalitdlii alegerii domnului Ion S ava.
Pentru aceastd opera{iune, ru6m o pauzd,de 5 minute.
(pauzd)

Membrii comisiei de validare se retrag pentru verificarea legalitdlii alegerii

domnului Ion Sava.

Domnul Constantin Iacoban

-

Dau cuvAntul domnului Neculai

puqcagu,

preqedintele comisiei de validare, sd ne prezinte procesul-verbal
al acestei comisii.
Domnul Neculai Puqcagu - proces verbal incheiat astdzi,14 august 20l5,in qedinla
comisiei de validare a Consiliului judeJean Neam\. Astdzi,14 august 21I5,comisia
de
validare aleasd de Consiliul Judelean Neam{ prin HotdrArea nr. AgDl.Oe
.2012 aexaminat, in
conformitate cu prevederile art.89, 90 coroborate cu prevederile ar1. 31
din Legea
administraJiei publice locale nr.2I5/200I,republicatd, cu modificdrile gi
completdrile
ulterioare, legalitatea alegerii unui consilier judelean. Comisia const atd, c6au
fost respectate
dispoziliile legale qi cd nu sunt cazuri de inctmpatibilitate faptpentru care
ahotdrAt sd
,
propund validarea mandatului de consilier judelean al domnuiui
Sava lon.
Drept care' am incheiat prezentul proces-verbal. Semneazd,Comsia de
validare.
Domnul Constantin Iacoban - Supun la vot validarea mandatului domnului
Ion
Sava.

Cine este,,pentru,,?
Cine este,,impotrivd',?
Se abline cineva?
Cu 30 voturi "pentru", mandatul de consilier judeJean al domnului Ion
Sava a fost
validat.
Supun la vot proiectul de hotdrAre:
Cine este ,,pentru"?
Cine este,,impotrivd,,?
Se abline cineva?
Cu 30 voturi "pentru,,, hotdrArea a fost adoptatd.

II'

Proiect de hotir6re pentru modificarea statului de func(ii al Spitalului
de
Psihiatrie,,sf6ntul Nicolae" Roman.
Domnul Constantin Iacoban - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de
avizare Ia

acest proiect:

Domnul Neculai pugcaqu - comisia buget avizfavorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultur6, sdndtate avizfavorabil:
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd avizfavorabil.
Domnul constantin Iacoban - supun la vot proiectul de hotdr6re:
Cine este ,,pentflJ',?
Cine este,,impotriv6,,?
Se abline cineva?
Cu 30 voturi "pentru',, hotdrArea a fost adoptatd.

III'

Proiect de hotir0re pentru completarea Hotirf,rii Consiliului Jude{ean
Neam{ nr' 212/2014 privind stabilirea taxelor, tarifelor amenzilor
din competenfa
Ei
de aprobare a Consiliului Judetean Neam.t, pentru anul fiscaI2015.

Domnul Constantin Iacoban - Rog comisiile sd prezinte rapoartele
de avrzare Ia
acest proiect:
Domnul Dionisie Dumitraqcu - comisia servicii publice avizfavorabil;
Domnul Neculai pugcagu - comisia buget avizfavorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridica avizfavorabil.
Domnul constantin Iacoban - Supun la vot proiectul de hot6r6re:
Cine este ,,penttu,?
Cine este,,impotrivd,,?
Se abline cineva?
Cu 30 voturi "pentru,,, hotdrArea a fost adoptatd.

IV'

Proiect de hotirdre privind reorganizarea Comisiei de evaluare

persoanelor adulte cu handicap Neam(.

Domnul Constantin Iacoban - Rog comisiile sd prezinte rapoartele
de avizare la
acest proiect:
Domnul Radu Tudorel - comisia cultur6, protecfie sociald
- avizfavorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridica avizfavorabil.
Domnul constantin Iacoban - Supun la vot proiectul de hotdrAre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abfine cineva?
Cu 39 voturi "pentru" qi o ab{inere (Tomule} Cristian), hotdrarea
a fost adoptatd.

V' Proiect de hotlrdre pentru modificarea Hotir6rii Consiliului

Jude(ean
Neam{ nr' 81/2012 privind desemnarea unor reprezentanfi
ai Consiliului Jude{ean
Neam( in cadrul Colegiului Director al Directiei Generale de
Asistenli Sociaii qi
Protec{ia Copilului Neam{.

Domnul Constantin Iacoban - Invit comisiile de specialitate sb prezinte
rapoartele

de avizare:

Domnul Radu Tudorel - comisia culturd, proteclie sociala avizfavorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridica avizfavorabil.
Domnul Constantin Iacoban - intrucAt Ia proiect de hotdrAre
se propune
desemnarea unui consilier judelean in cadrul Colegiului
Director al Direcliei Generale
de Asistenld Sociald gi Protecfia copilului Neam!, .it.
.r.r"rar sd recurgem la vot secret.
Yd' prezint urmitoarea procedurd de vot, prev6 zutd, de regulamentul
de organizare
gi funclionare a Consiliului Judefean Neam!:
Fiecare consilier va primi un buletin de vot pe care sunt
trecute numele tuturor
candidafilor' Intrdnd in cabind, din lista candidalilor, vor
fi
barate printr-o linie
orizontald numele tuturor candidalilor pe care consilierul
NU doregte sd ii aleagd. pe

buletin va rdmAne nebarat numele candidatului sau, dupa caz, aI candidaJilor
pe care
doreqte sd i|lsd ii aleagd.
De asemenea' propun ca aceastd procedurd sd fie valabild qi la punctul 6 (dup6
renumerotare) aI ordinii de zi.
(Domnul PdcaldIoan a ieqit din sala)
Supun la vot aceste propuneri:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd,,?
Se abline cineva?
cu 29 voturi "pentrLl", procedura de vot secret a fost aprobatd.
in urma consultdrilor, au fost transmise urmdtoarele propuneri:
Serban Ciprian Constantin;
Sendrea Bogdan.

Domnul Constantin Iacoban

- Va rog sd completa{i buletinele de vot cu
propunerile frcute.
Domnul Constantin Iacoban - PAnd se completeazd,buletinele de vot
sunteli de
acord sd trecem la celelalte puncte?
(ToJi consilierii au fost de acord).

VI' Proiect de hotirf,re privind desemnarea reprezentan{ilor Consiliului

Judefean Neam( in cadrul Consiliului de Administrafie al Centrului pentru
Ei Arte,Carmen Saeculare" Neam!.

Culturi

Domnul Constantin Iacoban - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de
avizare la
acest proiect:
Domnul Radu Tudorel - comisia culturd, protectie sociald avizfavorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd avizfavorabil.
(Domnul PdcaId Ioan a intrat in sala)
Domnul Constantin Iacoban - $i la acest proiect vom proceda la vot
secret, dupd
procedura votatd anterior, pentru desemnarea a doi rcprezentanfi
in cadrul Consiliului de
Admin^istralie al Centrului pentru Culturd qi Arte "Carmen Saeculare,,Neamt.
In urma consultdrilor, au fost transmise urmdtoarele propuneri:
Sandu Constantin;

Alexandru Mihai;
Domnul Constantin Iacoban - Va rog sd completali buletinele de vot
cu
propunerile frcute.
Domnul Constantin Iacoban - PAnd se completeazd, buletinele de vot
sunteli de
acord sd trecem la celelalte puncte?
(To{i consilierii au fost de acord).

vII'

Proiect de hotir0re pentru modificarea Hotrrflrii
consiliului Judefean
Neam( nr'r46/2012 privino infiinlarea Echipei Intersectoriale
Locale Neam{ in
domeniul prevenirii qi combaterii violen{ei in famitie
;i a violentei asupra copilului.
Rog comisiile sd prezinte rapoartele de ayizarela
acest proiect:
Domnul constantin Iacoban - Rog conrLisiile sd prezinte
rapoartele de avizare la
acest proiect:
Domnul Radu Tudorel - comisia cultur6, proteclie
sociald
avizfavorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia jur:iiica _ avizfavorabil.
Domnul constantin Iacoban - supun L vot proiectul
de hotdrdre:
Cine este,,pentru,,?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu 30 voturi ..pentru,,, hotdrArea a fost acloptatd.

-

VIII' Proiect de hotirire pentru

modificarea Hotirffrii Consiliului Judetean
Neamf nr' 97/2013 privind aprobarea incheierii unui
Acord u. ;;,;;;#;fi""
tealizarea proiectului ,,Meqterul turistic-integ r^rea
turismul local-arternativi viabili de revitar jzaie"
"niriiltib. meqtegugireqti in

*"ftil;;;i,,.

Domnul constantin Iacoban - Rog comisiile sd prezinte
rapoartele de avizare la
acest proiect:
Domnul constantin Iacoban - comisia buget avizfavorabil;
Domnul Dionisie Dumitragcu - comisia servicii publice
- avizfavorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia jurirlicd avizfavorabil.
Domnul constantin Iacoban - Supun ia vot proiectul
de hot6r6re:
Cine este,,pentru,,?
Cine este,,impotriv6"
Se abline cineva?

Cu 30 voturi .,pentru", hotdrArea a fost adoptatd.

IX' Proiect de hotirire privind aprobarea incheierii unor
colaborare

protocoale de
in vederea implementirii proiectului
,,sistem informatic integrat pentru
gestionarea activitrfii
serviciilo. o. administra{ie publici la nivelul Regiunii
;i
Nord din Judelul Neamf".
Domnul constantin Iacoban - Rog comisiile sd prezinte
rapoartele de avizare Ia
acest proiect:
Domnul Dionisie Dumitragcu - comisia servicii publice
- avizfavorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd
- avizfavorabil.
Domnul constantin Iacoban - La acest punct,
v-a fost transmisd o varianta
modificatd a proiectului de hotdrAre.
Supun la vot proiectul de hotdrAre in varianta
comunicatd ulterior:
6,

Cine este ,,pontru,,?
Cine este,,impotrivd,,?
Se abline cineva?
Cu 30 voturi ,.pentru,,, hotdrArea a fost adoptatd.

X' Proiect de hotirire privind modificarea qi rectificarea programului
de
transport public jude{ean de persoane,
curse regulate, pentru perioada
;rrin
1.01.2014-30.
06.2

0 1 9.

Domnul Constantin Iacoban _ Rog comisiile sd prezinte
rapoartele de avizare la
acest proiect:
Domnul Dionisie Dumitragcu - comisia servicii publice
- avizfavorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd avizfavorabil.
Domnul constantin Iacoban - Supun ia vot proiectul
de hotdrare:
Cine este ,,pentn)',?
Cine este,,impotrivd,'?
Se abline cineva?
Cu 30 voturi ,,pentru,', hotdrArea a fost adoptatd.

xI'

Proiect de hotir6re privind apnobarea unei asocieri
cu Municipiul
Roman in vederea rearizdrii unei ac{iuni delnteres
public jude{ean.
Domnul constantin Iacoban - Rog comisiile sd, prezinte
rapoartele de avizare ra
acest proiect:
Domnul Neculai pugcagu - comisia buget avizfavorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia culturd, sdndtate _
avizfavorabil:
comisia juridicd - aviz favorabil.
- Supun la vot proiectul de hotdrAre:
Cine este,,impotrivd',?
Se abline cineva?

cu 29 voturi "pentru" 9i o neparticipare la vot (onu Bogdan),

adoptat6.

hotdrdrea a fost

XII' Proiect de hotirare privind aprobarea unei asocieri cu
Asocia{ia Revistei
TTMPUL Iaqi in vederea realizirii unei ac{iuni de
interes public jude{ean.
Domnul constantin Iacoban - Rog comisiile sd prezinte
rapoartele de avizare Ia

acest proiect:

Domnul Neculai pugcaqu - comisia buget avizfavorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia curtura avizfavorabil;
comisia juridicd - avizfavorabil.
- Supun la vot proiectul de hotdrAre:

Cine este,,impotrivd,'?
Se abline cineva?
Cu 30 voturi ..pentru,,, hotdrArea a fost adoptatd,.

XIII' Proiect

de hotirAre privind modificarea statului de func(ii
al Serviciului
Public de Administrare a sistemului de Management rntegrat
al Deseurilor din

Jude{ul Neamf.

Domnul constantin Iacoban - Rog comisiile sd prezinte
rapoartele de avizarc Ia
acest proiect:
Domnul Neculai pugcaqu - comisia buget avizfavorabil;
Domnul Dionisie Dumitragcu - comisia servicii publice
- avizfavorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd avizfavorabil.
Domnul constantin Iacoban - Supun la vot proiectul de hotdrare:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd,,?
Se abline cineva?
Cu 30 voturi .,pentru", hotdrArea a

fost

adoptatd,.

XVI. Proiect de hotirAre privind modificarea organigramei qi
statului

de
funcfii ale Spitalului Jude(ean de Urgen{i Piatra Neamf.
Domnul Constantin Iacoban - Rog comisiile sd prezinte
rapoartere de avizare ra
acest proiect:

Domnul Neculai puqcagu - comisia buget avizfavorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultura, sdndtate avizfavorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd avizfavorabil.
Domnul constantin Iacoban - Supun L vot proiectul de
hotdrAre:
Cine este,,pentru,'?
Cine este,,impotriv6,,?
Se abline cineva?
Cu 30 voturi .,pentru", hotdrdrea a fost adoptatd.

XV' Proiect de hotirflre privind acordarea unei sume din bugetul
propriu al
Jude(ului Neamf comunei Timi,seqti pentru implemen tarea
unui proiect finanfat
din fonduri externe nerambursabile.

Domnul constantin Iacoban - Rog comisiile sd prezinte
rapoartele de avizare Ia
acest proiect:
Domnul Neculai pugcaqu - comisia buget avizfavorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultura, inv6jdm6nt
- avizfavorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd'- avizfavorabil.
Domnul constantin Iacoban - Supun L vot proiectul de
hotdrdre:
Cine este,,pentru"?
8

Cine este,,impotriv6,,?
Se abfine cineva?
Cu 30 voturi ,,pentru,,, hotdrdrea
a fost adoptatd,.

xvr' Proiect de hotir6re pentru modificarea Hotirarii
consiliului Judetean
Neam{ nr'75/2012 privind imputernicirea
reprezenranfilor
adunirilor generale ale arclionarlo r are
agentriror economici

il::#:
tu

"#iffi'

fi#$Tl

u..*Dffi.constantin

ililf",'

de

Iacoban - Invit comisia juridicd
sd prezinte raportul d,e avizare

Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridica
- avizfavorabil.
Domnur constantin Iacoban - supun
iu uof f.oiectul de hotdr're
Cine este

,,pentru,,?
Cine este,,impotrivd,,?
Se abline cineva?
Cu 30 voturi ,,pentru,,, hotdrdrea
a fost adoptatd.

xvII'

Proiect de hotirare privind rectificarea
bugetului Jude{ului Neam{ pe
Rog comisiile sd prezinterapoartele
d,e avizarcla

anul 2015.

acest proiect:
avizfavorabil,
cu urmdtorur
ii proiectului de Hotdrare privind'u.ordur"uunei
sume
Neam! comunei Timiqegti pentru implementarea din
unui
ttterne nerambursabile, se modificd
bugetul locai al

gu - comisia buget

Judelului Neamf astfel ,
- se diminueazd fondul d2 rTzerva bugetard la
disp ozilia autoritdlilor locale,
sec{iunea de funcfionare, cu suma
de 150 mii lei]'--*
- se maioteazd' capitolul bugetar es.ozl'i,rvd[dmdnt',,
subcapit o1u165.02.50 ,,Alte
cheltuieli

in

domeniul invS!6mantului", titlr-rl 51 ,,Transferuri
intre unitdli ale
administraliei publice", articolul bugetar y.az
"Transferuri
de capital,,, alineatul
51'02'45 "Transferuri din bugetele proprii
ale judefelor cdtre bugetele locale
in vederea
;L-*1il1:,1t]J1"J;J::il;1T$ementdriiproiecterornnanlate?i,,eeN,,,sectiuneade
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridica
- avizfavorabil.
Domnul constantin Iacoban - Supun
la vot amendamentul:
Cine este ,,pentru',?
Cine este,,impotriv6,,?
Se abfine cineva?
Cu 30 voturi ,,pentru',, amendamentul
a fost aprobat.
Domnul constantin Iacoban - supun
ru uoi p.iiectul de hotdrdre:
Cine este ,,pentru,,?
Cine este,,impotrivd,,?

Se abline cineva?
Cu 30 voturi ,,pentru,,, hotdrdrea
a

fost adoptatl.

Domnul constantin Iacoban Trecem
la pct. 5 gi 6 al ordinii de zi pentru
vot.
face apelufnominal at consiiieritor jude{eni

.^..r,#"r?#li,nolli?l?.Soroceanu

Membrii comisiei de validare
(pauza)

v' Domnul

care

se retrag prentru a

constantin Iacoban

i;i

numara voturile exprimate.

Invit pe domnul Neculai pugcaqu, pregedintele
rezinte rezurtatuT votului la pct.5
ut oiainii de zi:
a$u - proces verbal
_privind rezurtatere votului exprimat
--

nsiliului Jude{
Sociald gi pro
In conformitate cu pr
i nr.2\5/2001
republicatd, cu modificdrile qi
completdrile urterioare, co

FlotdrArea consiliului Judelean
Neaml nr. 6812i..06.2012, cu modificdri
gi completbri
ulterioare' s-a intrunit in t.am1a
astdzi,.r+ augurt 2075,pentru a
verifica rezultatele
votului exprimat pentru desemnarea
unui reprezientantal consiliului Judelean
Neam! in
Director at Direc{iei c;".;;1. de
Asistenla
Sociald ei proteclia
3li1llf"rl'"-"Xit

Au fost propugi gi inscrigi pe buletinele
de vot:
- $erban Ciprian Constantin;
- $endrea Bogdan.
Dupd deschiderea urnei si numdrarea
buletinel
urmdtoarele:

r de vot, s-au constatat

-

au fost 30 voturi exprimate;
28 voturi sunt valabile:
2 voturi nule.
S-au oblinut urmdtoarele rezultate:

- $erban Ciprian Constantin _ 17
voturi;
- $endrea Bogdan _ 9 voturi;
Avand drept criteriu cel mai mare
numdr de voturi ob,inute raportatla
majoritatea
consilierilot ptezenli' comisia de valitll.
prof,'e
desemna.ea
dllui $erban ciprian
constantin' ca reprezentant al consiliului
il;lil
Neam!
in
cadrul
colegiului Director
al Direc{iei Generale de Asistenla sociald
gi eroteclia copilului Neam}. Semneazd
comisia.
Domnul constantin Iacoban - Supun
ra vot proiectul de hotirAre:
Cine este

,,pentru,,?
Cine este,,impotrivd,,?
Se abline cineva?
Cu 30 voturi ..pentru',, hot6r6rea
a fost adoptatd.
10

Au fost propugi gi inscrigi pe buletinele

-

Sandu Constantin:

cle

vot:

Mihai Alexandru
Dupd deschiderea urnei si numdrarea
buletinelor de vot,
urmdtoarele:

-

s_au constatat

fost 30 voturi exprimate;
30 voturi sunt valabile;
nici un vot nul
S -au ob{inut urmdtoarele
rezultate:
atr

Domnul constantin Iacoban - Supun la
v.t proiectur de hotdrare:
Cine
este ,,pentru',?

Cine este,,impotrivd,,?
Se abline cineva?
Cu 30 voturi ..pentru,,, hotdrdrea a fost
adoptatd.

XV[I.

Diverse.
gtinld faptul cd in perioada 17_30
ca atribufiile ce imi revin sd fie

ridic: una, referitor la comisia
fie mai operativd fiindcd timpul

sd

1i

A doua problemd, a$a cum_gtili, inl.esti{ia pe apd are qi o componenta de
contribufie a oraqelor gi comunelor. Fac-un apel la colegii
consilieri care sunt din zonele
,Iu:Bicaz, unde poate dl. paval ne sprijind
Ltribulia proprie. Lucrarea a fost terminatd.
,.5Yo. Tltrgu
Neamt, la fel, nu a dat absolut
doamna primdrild a promis c6 va pldti, eqalonat;
Roznov nu a dat absolut nimic, desi lucrareti e realizatd,
7gvo. Consiliul Judelean s-a
achitat, sunt comune care s-au achitai. Rugdmintea
este sd ne sprijinifi.
Domnul Dan Manoliu - Avem si noi o rugdminte la
dvs.' CAnd mai stabiliJi
r ali frcut la Tdrgu Neam! sau in sta{iunea
)onsiliul Judelean, sd le comunicati si
Li afldm din presd. Cd noi nu comunicam
eastd companie!
Domnul Ioan Pdcala - Am fost in concediu, am incercat
sd nu oprim apa, dar asta
a fost situalia.
Domnul Constantin Iacoban - Avem "ZiuaMarinei" IaBicaz,ziua
comunei Tagca
gi vd invit sd participa{i.
In ceea ce priveqte chestiunea eu apa,
Este o companie de utilitate publicd, servi
vorba de decizii, care trebuie luate in de
vrefi, cd sunt primdrii, spitale sau alte
confundd aranjamentele cu distribulia apei potabile gi
modul cum se administr eazd" apa
ca element esen{ial_ al igienei gi starii ,ourtr., de confort.
Este o mare confuzie intre
modul cum se detuleazd lucrdriie de acolo qi rnodul cum se
administr eazd apapropriuzisd.
Domnul Neculai Pugcaqu \9i, in luna zrprilie, anul acest a, amaprobat protocolul
de infralire cu Raionul orhei-Republica
Moldova. Vreau sd v6 informez cd in luna iunie
au avut loc alegeri locale gi s-a schimbat conduoerea
la acest raion.

de Ia Consiliul jude{ean Neam! sd aibd
marl gl a^salariat
ne prezenta diversele activitdli care se impun, sd nu
aptobat, semnat. Poate gdsim qi o formuld de intalniie cu
noile
autoritdli. Si comuna Sdbdoani s-a infrd{it cu RaiJnul orhei-Republica
Moldova.
Domnul Constantin Iacoban - Nemaifiin<l alte probleme inscrise
in ordinea de zi,
j3_,1?

.
t

declar inchise lucrdrile gedinlei.

PRE$EDINTE,
Constantin IACOBAN

SECRETARUL JUD TULUI,
Daniela SORO
ANU
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