CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Neamţ
din 30 martie 2017, ora 14.00

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Ionel Arsene. La şedinţă
participă de drept secretarul judeţului, doamna Daniela Soroceanu, precum şi şefii
serviciilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean.
Domnul Ionel Arsene - Doamnelor şi domnilor consilieri permiteţi-mi să declar
deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Neamţ pentru care aţi fost
convocaţi în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001.
La şedinţă absentează următorii consilieri judeţeni: Anton Monica-Elena și
Hopșa Florin-Adrian. Constatând că la această şedinţă sunt prezenţi 31 consilieri
judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie, inclusiv preşedintele consiliului
judeţean, declar şedinţa ca fiind legal constituită.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, supun spre aprobare
conţinutul procesului-verbal al şedinţei anterioare desfăşurată în data 14 martie 2017.
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 31 voturi „pentru”, procesul-verbal a fost aprobat.
Ordinea de zi propusã pentru aceastã şedinţã este cea publicatã în presã şi
comunicatã şi dumneavoastrã:
1. Completarea comisiei de validare;
2. Încetarea de drept a mandatului unui consilier judeţean;
3. Încetarea de drept a mandatului unui consilier judeţean;
4. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Cristian UNGURIANU;
5. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Mihai AFLOARI;
6. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 140/2016 privind organizarea
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate;
7. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.156/2016 privind
împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor
generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean;
8. Desemnarea și validarea unui consilier județean ca membru al Autorității Teritoriale
de Ordine Publică Neamț;
9. Aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț;
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10. Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență
Piatra Neamț;
11.aprobarea rețelei școlare de învățământ special pentru anul școlar 2017-2018;
12.Aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiții
„Dezafectare coș fum și schimbare destinație clădire centrală termică în spații cu
funcțiune administrativă”;
13.Aprobarea unor documentații tehnico-economice aferente unor obiective de
investiții de interes județean;
14.Aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiții
„Împrejmuire Fundația de Îngrijiri Comunitare”;
15.Aprobarea unei documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul „Reabilitare termică Complex de servicii Elena DoamnaPiatra Neamț”;
16.Aprobarea Programului pentru acordarea finanțărilor nerambursabile, valabil pe
anul 2017;
17.Aprobarea participării Județului Neamț la Târgul Internațional EXPO REAL 2017,
Munchen, 4-6 octombrie 2017;
18.Modificarea statului de funcții al Serviciului public SALVAMONT Neamț;
19.Reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism;
20.Aprobarea unei asocieri cu Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț în
vederea realizării unei acțiuni de interes public județean;
21. Soluționarea unor plângeri prealabile;
22. Modificarea și completarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”;
23.Aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv Ecvestru Piatra Neamț în vederea
realizării unor acțiuni de interes public județean;
24.Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.24/2017 privind aprobarea
unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale
și sociale;
25.Aprobarea dării în folosință gratuită a unei autoutilitare către Administrația
Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale pentru Structura Teritorială pentru
Probleme Speciale Neamț și stabilirea consumului lunar de combustibil pentru aceasta;
26.Aprobarea contribuției Județului Neamț la Societatea Națională de Cruce Roșie din
România- Filiala Neamț pentru anul 2017;
27.Aprobarea unei asocieri cu Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț în vederea
organizării Concursului Național „Hai în viitor”;
28.Aprobarea unei asocieri cu Colegiul Național „Petru Rareș”Piatra Neamț în vederea
realizării unui proiect de interes public județean;
29.Aprobarea costului mediu lunar pe copil pentru contractarea de servicii sociale pe
anul 2017;
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30.Stabilirea și aprobarea costurilor medii anuale de întreținere pentru copilul aflat în
situații speciale pe anul 2017;
31.Aprobarea costurilor medii anuale/lunare de întreținere pentru persoana adultă cu
dizabilități pe anul 2017;
32.Aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț în vederea
organizării unei zile tematice și a Concursului „Coșul cu fructe- Coșul cu sănătate”;
33.Modificarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;
34.Aprobarea temelor de proiectare pentru o serie de obiective de investiții de interes
public județean;
35.Aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Colegiul
Național „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț în vederea organizării Olimpiadei Naționale
de Limbă Germană Modernă;
36.Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Neamț cu Federația Română de
Volei în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean;
37.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Școlar Județean
Neamț și Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman în vederea organizării etapei naționale
a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii- domeniul agricultură;
38.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special;
39.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea unor Hotărâri ale Consiliului Județean
Neamț;
40.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru închirierea unui teren din
domeniul public al Judeţului Neamţ;
41.Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc
domeniul public al Județului Neamț;
42.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Județului Neamț pe anul 2017;
43. Diverse:
a. Raport asupra situației gestionării bunurilor care aparțin UAT Județul Neamț;
b. Informare privind organizarea și desfășurarea Târgului de Crăciun 2016.
Față de ordinea de zi inițială, propun suplimentarea acesteia cu încă 6 proiecte
de hotărâre care au fost transmise pe e-mail și dezbătute în comisiile de specialitate,
respectiv:
1. modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 157/2016 privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul
Consiliilor de Administraţie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ
şi Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman;
2. completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.258/2016 pentru
luarea unor măsuri privitoare la Societatea Comercială Troleibuzul S.A;
3

3. aprobarea unei asocieri cu Colegiul Medicilor Neamț în vederea realizării
unei acțiuni de interes public județean;
4. aprobarea unei asocieri cu Fundația ”BOXUL NEMȚEAN” Piatra Neamţ în
vederea realizării unei acțiuni de interes public județean;
5. acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț
aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
6. modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Neamț.
Propun, de asemenea, ca aceste proiecte să fie analizate la punctele 42, 43, 44,
45, 46 și 47 din ordinea de zi, înaintea proiectului de hotărâre privind aprobarea
bugetului Județului Neamț, pe anul 2017, care va fi renumerotat
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect a fost aprobată.
Supun la vot proiectul ordinii de zi cu noua numerotare:
Cine este „ pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 31 voturi “pentru ordinea de zi a fost aprobată.
Înainte de a trece la primul punct, secretarul judeţului doreşte să facă o precizare.
Doamna Daniela Soroceanu - Permiteţi-mi sã vã reamintesc cã, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare, dacã aveţi un interes personal în problemele supuse
dezbaterii şi votului de astãzi, aveţi obligaţia sã anunţaţi la începutul şedinţei,
nerespectarea acestor prevederi legale atrăgând nulitatea absolută a hotărârii adoptate.
Până acum nu s-a anunțat nimeni.
I. Proiect de hotărâre privind completarea comisiei de validare.
Domnul Ionel Arsene - La acest proiect este necesară desemnarea unui consilier
ca membru al comisiei de validare, în locul doamnei Andreea Coman Alexandrescu, al
cărei mandat a încetat.
În conformitate cu prevederile art.31 alin.(2) coroborate cu cele ale art.90 din
Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, pentru validarea mandatelor, membrii comisiei de validare se
desemnează prin vot deschis.
Vă invit să faceți propuneri: din partea majorității domnul Iulian Luca.
Domnul Dumitru Acatrinei – Grupul PNL nu are propuneri.
Domnul Ionel Arsene – Supun la vot propunerea:
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Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 30 voturi “pentru” (domnul Iulian Luca nu a participat la vot) hotărârea a fost
adoptată.
II. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului unui
consilier judeţean, respectiv al doamnei Andreea Coman Alexandrescu, prin demisie.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisia juridică să prezinte raportul de avizare.
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
III. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului unui
consilier judeţean.
Domnul Ionel Arsene - Este vorba despre domnul Vasile Murariu, care a
demisionat, de asemenea.
Rog comisia juridică să prezinte raportul de avizare.
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene –Vă cer permisiunea să vă spun câteva cuvinte despre
domnul Murariu Vasile, fostul nostru consilier de la PSD, care a avut 4 mandate de
consilier județean. Vreau să-i mulțumesc în numele Consiliului Județean Neamț și în
numele colegilor mei și al dumnevoastră pentru toată activitatea pe care a avut-o în
Consiliul Județean Neamț și să-i urez multă sănătate și să-l vedem sănătos alături de
noi aici.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
IV. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean
al domnului Cristian Ungurianu.
Domnul Ionel Arsene - Invit membrii comisiei de validare să procedeze la
verificarea legalităţii alegerii persoanei al cărei mandat urmează să fie validat.
Pentru această operaţiune, luăm o pauză de 5 minute.
(pauză)
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Domnul Ionel Arsene - Dau cuvântul preşedintelui comisiei de validare, să ne
prezinte procesul-verbal al acestei comisii.
Domnul Neculai Puşcaşu – Proces verbal încheiat astăzi, 30 martie 2017, în
şedinţa comisiei de validare a Consiliului Judeţean Neamţ
Astăzi, 30 martie 2017, comisia de validare aleasă de Consiliul Judeţean Neamţ
prin Hotărârea nr. 135/04.07.2016, cu modificările și completările ulterioare, a
examinat, în conformitate cu prevederile art. 89, 90 coroborate cu prevederile art. 31
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, legalitatea alegerii unui consilier judeţean.
Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt cazuri de
incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului de
consilier judeţean al domnului Cristian Ungurianu.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces-verbal. Semnează toți membrii
comisiei de validare.Vreau să vă informez domnule președinte de faptul că a fost ales
ca secretar al comisiei de validare domnul Luca Iulian în locul doamnei Andreea
Coman Alexandrescu al cărei mandat a încetat de drept.
Domnul Ionel Arsene – Mulțumesc domnule președinte. Cu menţiunea că
persoana supusă votului nu votează, supun la vot validarea mandatului domnului
Cristian Ungurianu.
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 31 voturi “pentru”, mandatul de consilier judeţean al domnului Cristian
Ungurianu a fost validat.
Invit pe domnul Cristian Ungurianu să depună jurământul prevăzut de lege.
(Domnul Cristian Ungurianu depune jurământul conform procedurii)
Domnul Ionel Arsene - În numele colegilor din Consiliul Județean vă urez bun
venit și sper să vă puneți priceperea și știința ca alături de noi să facem ceea ce e bine
pentru locuitorii județului Neamț. Mult succes!
Domnul Cristian Ungurianu – Vă mulțumesc tuturor pentru validare, mulțumesc
nemțenilor pentru votul acordat și sper ca la sfârșitul acestui mandat să putem prezenta
un raport de activitate fructuos pentru cetățenii județului Neamț. Vă mulțumesc încă o
dată.
Domnul Ionel Arsene - Mulțumesc și eu.
V. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean
al domnului Mihai Afloari.
Domnul Ionel Arsene - Invit membrii comisiei de validare să procedeze la
verificarea legalităţii alegerii persoanei al cărei mandat urmează să fie validat.
Pentru această operaţiune, luăm o pauză de 5 minute.
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(pauză)
Domnul Ionel Arsene - Dau cuvântul preşedintelui comisiei de validare, să ne
prezinte procesul-verbal al acestei comisii.
Domnul Neculai Puşcaşu – Proces verbal încheiat astăzi, 30 martie 2017, în
şedinţa comisiei de validare a Consiliului Judeţean Neamţ
Astăzi, 30 martie 2017, comisia de validare aleasă de Consiliul Judeţean Neamţ
prin Hotărârea nr. 135/04.07.2016, cu modificările și completările ulterioare, a
examinat, în conformitate cu prevederile art. 89, 90 coroborate cu prevederile art. 31
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, legalitatea alegerii unui consilier judeţean.
Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt cazuri de
incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului de
consilier judeţean al domnului Mihai Afloari.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces-verbal. Semnează toți membrii
comisiei de validare.
Domnul Ionel Arsene - Cu menţiunea că persoana supusă votului nu votează,
supun la vot validarea mandatului domnului Mihai Afloari.
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 32 voturi “pentru”, mandatul de consilier judeţean al domnului Mihai Afloari
a fost validat.
Invit pe domnul Mihai Afloari să depună jurământul prevăzut de lege.
(Domnul Mihai Afloari depune jurământul conform procedurii)
Domnul Ionel Arsene - Vreau să vă spun și eu bun venit în Consiliul Județean
și sper să vă puneți priceperea în slujba locuitorilor județului Neamț și să aduceți plusul
de care e nevoie!
Domnul Mihai Afloari – Mulțumesc nemțenilor, vă mulțumesc și
dumneavoastră, sper la o bună colaborare și realizarea unui mandat frumos și de bună
credință în cadrul Consiliul Județean Neamț. Vă mulțumesc.
Domnul Ionel Arsene - Mulțumesc și eu.
VI. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Neamţ nr. 140/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisia juridică să prezinte raportul de avizare.
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
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Se abţine cineva?
Cu 33 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
VII. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Neamţ nr.156/2016 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean
Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de
interes judeţean.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisia juridică să prezinte raportul de avizare.
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Întrucât acest proiect presupune vot cu privire la
persoane, este necesar să recurgem la vot secret.
Vă prezint următoarea procedură de vot, prevăzută de regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ:
Fiecare consilier va primi un buletin de vot pe care este înscris numele persoanei
propuse. Intrând în cabină, va fi barat printr-o linie orizontală numele candidatului dacă
persoana care votează NU doreşte să îl aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele
persoanei propuse dacă doreşte să îl aleagă.
Propun, de asemenea, ca aceeași procedură să fie valabilă și la punctele 8, 42 și
43 ale ordinii de zi.
Supun la vot aceste propuneri:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, propunerile au fost aprobate.
Vă invit să faceți propuneri, spre a fi înscrise pe buletinele de vot, cu mențiunea
că va fi desemnată o singură persoană în locul doamnei Andreea Coman Alexandrescu,
în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale
a Acţionarilor a Societății Comerciale TROLEIBUZUL NEAMȚ S.A. :
Din partea coaliției majoritare propunerea este domnul Cristian Ungurianu.
Domnul Pelepco Lucian-Florin – Grupul PNL propune pe domnul Dumitru
Acatrinei.
Domnul Ionel Arsene – Sunteţi de acord să mergem mai departe până se
completează buletinele de vot?
(Toţi consilierii au fost de acord).
VIII. Proiect de hotărâre privind desemnarea și validarea unui consilier
judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ.
Domnul Ionel Arsene – Rog comisia juridică să prezinte raportul de avizare.
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
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Domnul Ionel Arsene – La acest proiect trebuie desemnat un consilier județean,
care să îl înlocuiască pe domnul Vasile Murariu. Vă invit să faceți propuneri, spre a fi
înscrise în buletinele de vot:
Din partea alianței PSD-ALDE-PMP propunerea este domnul Adrian Diaconu.
Domnul Dumitru Acatrinei – Propunerea PNL este domnul Nechita MariusMihai.
Domnul Ionel Arsene – Sunteţi de acord să mergem mai departe până se
completează buletinele de vot?
(Toţi consilierii au fost de acord).
IX. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarelor bunurilor din
domeniul public și privat al Județului Neamț.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget, administrarea patrimoniului – aviz
favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică –a viz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
X. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții
ale Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultură, sănătate – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
Domnul Ionel Arsene – Vă citesc buletinul de vot pentru Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică Neamţ domnul Adrian Diaconu și domnul Nechita Marius-Mihai și
cel pentru Societatea Comercială TROLEIBUZUL NEAMȚ S.A.: domnul Cristian
Ungurianu și domnul Dumitru Acatrinei.
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XI. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ
special pentru anul școlar 2017-2018.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Radu Tudorel - comisia cultură, învățământ – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XII. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice a obiectivului de investiții „Dezafectare coș fum și schimbare destinație
clădire centrală termică în spații cu funcțiune administrativă”.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Dan Vasile Constantin - comisia urbanism – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XIII. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații tehnicoeconomice aferente unor obiective de investiții de interes județean.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Dan Vasile Constantin - comisia urbanism – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
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XIV. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice a obiectivului de investiții „Împrejmuire Fundația de Îngrijiri
Comunitare”.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Dan Vasile Constantin - comisia urbanism – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XV. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații tehnicoeconomice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare
termică Complex de servicii Elena Doamna- Piatra Neamț”.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Dan Vasile Constantin - comisia urbanism – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XVI. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea
finanțărilor nerambursabile, valabil pe anul 2017.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultură – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
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XVII. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Neamț
la Târgul Internațional EXPO REAL 2017, Munchen, 4-6 octombrie 2017.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Doamna Mădălina Ciubotaru - comisia servicii publice – aviz favorabil ;
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XVIII. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al
Serviciului public SALVAMONT Neamț.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Doamna Mădălina Ciubotaru - comisia servicii publice – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XIX. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului și urbanism.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Dan Vasile Constantin - comisia urbanism – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
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XX. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Tehnic
”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes
public județean.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultură, învățământ – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XXI. Proiect de hotărâre privind soluționarea unor plângeri prealabile.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 21 voturi “pentru”(Arsene Ionel, Asaftei Ion, Afloari Mihai, Andoni DragoșNicolae, Apostoae Ilie, Boacă Dan, Bourceanu Adrian, Ciubotaru Mădălina Veronica,
Constantin Dan Vasile, Corduneanu Eduard, Cosma Florin Mihai, Diaconu Adrian,
Dulamă Laurențiu, Grumezescu Florin, Luca Iulian, Nica Vasile, Nistor Olga, Pavăl
Gabriel-Dan, Pușcașu Neculai, Radu Tudorel, Ungurianu Cristian) și 12 voturi
”împotrivă”(Acatrinei Dumitru, Banu Gabriela, Boca Ioan Doinel, Buhușanu Bogdan,
Ciudin Mircea, Isciuc Mihaela Elena, Lucaci Gabriel, Nechita Marius Mihai, Pelepco
Lucian Florin, Stavarache Valentin Constantin, Stoica Mihai Doru, Triboi Gheorghe),
hotărârea a fost adoptată.
XXII. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Actului
constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA
NEAMȚ”.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Doamna Mădălina Ciubotaru - comisia servicii publice – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
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Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XXIII. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Clubul
Sportiv Ecvestru Piatra Neamț în vederea realizării unor acțiuni de interes public
județean.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultură, activități sportive – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XXIV. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Neamț nr.24/2017 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna
Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultură, sănătate – aviz favorabil;
Doamna Mădălina Ciubotaru - comisia servicii publice – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XXV. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a
unei autoutilitare către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme
Speciale pentru Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Neamț și
stabilirea consumului lunar de combustibil pentru aceasta.

14

Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget, administrarea patrimoniului – aviz
favorabil;
Doamna Mădălina Ciubotaru - comisia servicii publice – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XXVI. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Neamț
la Societatea Națională de Cruce Roșie din România- Filiala Neamț pentru anul
2017.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultură, sănătate – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XXVII. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul
Național „Petru Rareș” Piatra Neamț în vederea organizării Concursului
Național „Hai în viitor”.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultură, învățământ – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
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XXVIII. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul
Național „Petru Rareș”Piatra Neamț în vederea realizării unui proiect de interes
public județean.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultură, învățământ – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
Domnul Ionel Arsene - Au sosit buletinele de vot, demarăm procedura de vot.
Doamna Daniela Soroceanu face apelul nominal al consilierilor judeţeni care îşi
exercită votul în cabină.
(pauză)
Membrii comisiei de numărarea a voturilor se retrag pentru a număra voturile
exprimate.
Reluarea lucrărilor ședinţei.
VII. Domnul Ionel Arsene - Procesul de vot s-a încheiat, invit preşedintele
Comisiei de validare a voturilor, să ne prezinte rezultatul votului secret pentru punctul
VII al ordinii de zi (Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Neamţ nr.156/2016 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici
de interes judeţean).
Domnul Neculai Pușcașu - privind rezultatele votului pentru desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor
a SC Troleibuzul SA.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de validare s-a întrunit
în sedinţă astăzi, 30 martie 2017, pentru a verifica rezultatele votului exprimat privind
împuternicirea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării
Generale a Acţionarilor a SC Troleibuzul SA.
Au fost propuşi şi înscrişi pe buletinele de vot:
- Ungurianu Cristian;
- Acatrinei Dumitru.
După deschiderea urnei si numărarea buletinelor de vot, s-au constatat
următoarele:
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- au fost 33voturi exprimate;
- 33voturi sunt valabile;
- nici un vot nul.
S-au obţinut următoarele rezultate:
- Ungurianu Cristian - 21 voturi;
- Acatrinei Dumitru - 12 voturi;
Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi şi majoritatea consilierilor
prezenţi, comisia de validare constată desemnarea d-lui. Ungurianu Cristian ca
reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor
a Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL S.A. Semnează comisia.
Domnul Ionel Arsene - Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 33 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
VIII. Domnul Ionel Arsene - Pentru punctul VIII al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind desemnarea și validarea unui consilier judeţean ca membru al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ) invit preşedintele Comisiei de validare
a voturilor, să ne prezinte rezultatul votului secret.
Domnul Neculai Pușcașu – Proces verbal privind rezultatele votului exprimat
pentru desemnarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Neamţ.
În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de validare s-a întrunit
în sedinţă astăzi, 30 martie 2017, pentru a verifica rezultatele votului exprimat pentru
desemnarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Neamţ.
Au fost propuşi şi înscrişi pe buletinele de vot:
- Diaconu Adrian;
- Nechita Marius;
După deschiderea urnei si numărarea buletinelor de vot, s-au constatat
următoarele:
- au fost 33 voturi exprimate;
- 33 voturi sunt valabile;
- nici un vot nul.
S-au obţinut următoarele rezultate:
- Diaconu Adrian – 21 voturi;
- Nechita Marius – 12 voturi.
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Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi, raportat la majoritatea
consilierilor prezenți, comisia de validare constată desemnarea domnului Diaconu
Adrian ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ. Semnează
comisia.
Domnul Ionel Arsene - Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 33 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XXIX. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar pe copil
pentru contractarea de servicii sociale pe anul 2017.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultură, protecție socială – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XXX. Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea costurilor medii
anuale de întreținere pentru copilul aflat în situații speciale pe anul 2017.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultură, protecție socială – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XXXI. Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor medii
anuale/lunare de întreținere pentru persoana adultă cu dizabilități pe anul 2017.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
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Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultură, protecție socială – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XXXII. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu
Inspectoratul Școlar Județean Neamț în vederea organizării unei zile tematice și
a Concursului „Coșul cu fructe- Coșul cu sănătate”.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultură, învățământ – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XXXIII. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului
de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultură, protecție socială – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XXXIV. Proiect de hotărâre privind aprobarea temelor de proiectare
pentru o serie de obiective de investiții de interes public județean.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
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Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget, administrare patrimoniu – aviz
favorabil;
Domnul Dan Vasile Constantin - comisia urbanism – aviz favorabil;
Doamna Mădălina Ciubotaru - comisia servicii publice – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XXXV. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu
Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Colegiul Național „Calistrat Hogaș”
Piatra Neamț în vederea organizării Olimpiadei Naționale de Limbă Germană
Modernă.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultură, învățământ – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XXXVI. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Neamț cu
Federația Română de Volei în vederea realizării unei acțiuni de interes public
județean.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultură, activități sportive – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Dumitru Acatrinei – Domnule președinte am o întrebare la acest proiect
de hotărâre. Putem intra și noi, consilierii județeni, la aceste meciuri de volei pe baza
legitimației de consilier județean?
Domnul Ionel Arsene – O să solicităm niște invitații.
(Domnul președinte al Consiliului Județean Neamț a solicitat aparatului de
specialitate emiterea legitimațiilor consilierilor județeni).
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Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XXXVII. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu
Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman în
vederea organizării etapei naționale a Olimpiadei la disciplinele din aria
curriculară Tehnologii- domeniul agricultură.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultură, învățământ – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XXXVIII. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Doamna Mădălina Ciubotaru - comisia servicii publice – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XXXIX. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea unor Hotărâri ale
Consiliului Județean Neamț.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget, administrare patrimoniu – aviz
favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
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Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XL. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru închirierea unui
teren din domeniul public al Judeţului Neamţ.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget, administrare patrimoniu – aviz
favorabil;
Domnul Radu Tudorel – comisia cultură, sănătate – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XLI. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor ce
alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget, administrare patrimoniu – aviz
favorabil, cu următorul amendament:
1. Titlul proiectului de hotărâre se modifică și va avea forma: Proiect de hotărâre
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc
domeniul public al județului Neamț;
2. Art.1 din proiectul de hotărâre inițial se modifică și va avea forma:
Art.1
(1) Se aprobă modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul
public al județului Neamț conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul
public al județului Neamț conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
3. Anexa la proiectul de hotărâre inițial devine anexa nr.2 și se completează
proiectul inițial cu o nouă anexă, respectiv anexa nr.1.
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot amendamentul:
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Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, amendamentul a fost aprobat.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XLII. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Neamţ nr.157/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale Spitalului Judeţean de
Urgenţă Piatra-Neamţ şi Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Radu Tudorel - comisia cultură, sănătate – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene – Vă invit să faceți propuneri:
Din partea coaliției majoritare propunerile sunt:
Pentru titular:
1.Octavian-Andrei Bărbuleț Tărantuș
Pentru supleant:
1.Nicoleta Husaru
Domnul Dumitru Acatrinei – Grupul PNL propune pe doamna Banu Gabriela
titular, iar pentru supleant nu are propuneri.
Domnul Ionel Arsene – Sunteţi de acord să mergem mai departe până se
completează buletinele de vot?
(Toţi consilierii au fost de acord).
XLIII. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului
Județean Neamț nr.258/2016 pentru luarea unor măsuri privitoare la Societatea
Comercială Troleibuzul S.A.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Radu Tudorel - comisia servicii publice – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Vă invit să faceți propuneri pentru două persoane:
Domnul Ionel Arsene - Din partea PSD propunerile sunt: doamna Florentina
Moise și domnul Todirițe Marius Florin.
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Domnul Acatrinei Dumitru - Grupul PNL nu are propuneri.
Domnul Ionel Arsene – Sunteţi de acord să mergem mai departe până se
completează buletinele de vot?
(Toţi consilierii au fost de acord).
XLIV. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul
Medicilor Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultură, sănătate – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Donul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XLV. La punctul 45 al ordinii de zi este înscris Proiectul de hotărâre privind
aprobarea unei asocieri cu Fundația ”BOXUL NEMȚEAN” Piatra Neamţ în
vederea realizării unei acțiuni de interes public județean.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultură, activități sportive – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Donul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XLVI. Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor
unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din
România.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia cultură – aviz favorabil;
Domnul Dan Vasile Constantin - comisia urbanism - aviz favorabil;
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Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XLVII. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil, cu următorul
amendament:
”1. modificarea titlului proiectului de Hotărâre, urmând ca acesta să aibă
următorul conținut: ”Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ”;
2. Art. 1 se completează cu alin. (2), care va avea următorul conținut:
”Se înființează un post de personal contractual de consilier, studii superioare, grad
profesional IA în cadrul Compartimentului Tehnologia Informației al Direcției de
Management, cu modificarea în mod corespunzător a organigramei și statului de funcții
ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț”.
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot amendamentul:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, amendamentul a fost aprobat.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XLVIII. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Județului Neamț
pe anul 2017.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pușcașu - comisia buget – aviz favorabil, cu următorul
amendament:
25

 Urmare recalculării impozitului pe profit de către Compania Județeană
Apa Serv SA se majorează Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre cu suma de 636 mii lei
la secțiunea de funcționare, astfel:
- la partea de venituri, Venituri fiscale, Impozit pe profit de la agenții
economici;
- la partea de cheltuieli, la cap. 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare
publică”, titlul 55 ”Alte transferuri”, art. 55.01 ”Transferuri interne”, alin. 55.01.65 ”
Sume reprezentând contribuţia unităţilor administrativ-teritoriale la Fondul IID.
 Se modifică Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre, la cap. 84.02
”Transporturi” – ”Drumuri și poduri”, astfel:
- se diminuează articolul 20.02 ”Reparații curente”, secțiunea de funcționare,
cu suma de 5.017 mii lei;
- se majorează cu suma de 4.917 mii lei cheltuielile de capital la articolul 71.01
”Active fixe”, alineatul 71.01.01 ”Construcții”, secțiunea de dezvoltare.
Concomitent se suplimentează cu suma de 4.917 mii lei Anexa nr. 4 la
proiectul de hotărâre, la cap. 84.02 ”Transporturi”, astfel:
- cu suma de 4.872 mii lei pct. A Lucrări în continuare, la următoarele
poziții:
1. Modernizarea DJ 127A Dămuc – Huisurez, km 29+000 – 32+380: 2.000 mii
lei;
9. Consolidare DJ 157 Horia - Margineni - P.Neamt km 17+300-25+000: 565 mii
lei;
11. Modernizare DJ 207D Icușești-Bătrânești km 21+430-24+000:
618 mii
lei;
13. Reabilitare drum judeţean DJ 207 C Horia-Valea Ursului,
km 14+000-17+000, judeţul Neamţ:
692
mii lei;
16. Modernizare DJ 157J Podoleni-Negritesti km 3+400-12+446:
997 mii
lei.
- cu suma de 45 mii lei pct. C Alte cheltuieli de investiții – Întocmire
documentații tehnico-economice aferente obiectivelor.... prin introducerea pct. 78
”Modernizarea infrastructurii rutiere pentru valorificarea potențialului turistic din
Masivul Ceahlău – Stațiunea Durău”.
De asemenea, se majorează cu suma de 100 mii lei prevederile bugetare la cap.
70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, secțiunea de dezvoltare, la subcapitolul
70.02.50 ” Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării”, la cheltuieli
de capital, art. 71.01 ”Active fixe”, alin. 71.01.30 ”Alte active fixe” în vederea
achiziționării unor terenuri în vederea amenajării unor puncte de acces și informare
turistică. Concomitent se suplimentează cu suma de 100 mii lei Anexa nr. 4 la proiectul
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de hotărâre, la cap. 70.02 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, pct. C ”Alte
cheltuieli de investiții”, prin introducerea pct. 2 Achiziționare terenuri în vederea
amenajării unor puncte de acces și informare turistică.
 La cap. 51.02 ”Autorități executive”, titlul 20 ”Bunuri și servicii”,
secțiunea de funcționare, se diminuează cu suma de 70 mii lei alineatul 20.01.30 ”Alte
bunuri si servicii pentru întretinere si functionare” și se majorează cu aceeași sumă
alineatul 20.06.02 ”Deplasări în străinătate”.
 Se diminuează cu suma de 200 mii lei Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția autorităților publice locale din cadrul cap. 54.02 ”Alte servicii publice
generale”, secțiunea de funcționare și se majorează cu aceeași sumă prevederile
bugetare la cap. 66.02 ”Sănătate”, subcap. ”Spitale generale”, titlul 55 „Alte
transferuri”, art. 55.01 ”Transferuri interne”, alin. 55.01.13 ”Programe de dezvoltare”
din cadrul secțiunii de dezvoltare.
 La cap. 68.02 ”Asigurări și asistență socială” – Centrul de Recuperare și
Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni au loc următoarele modificări în
cadrul secțiunii de funcționare:
- la cheltuieli de personal (titlul 10) se diminuează cu suma de 2 mii lei
alineatul 10.01.05 ” Sporuri pentru condiţii de muncă” și se majorează cu aceeași sumă
alineatul 10.01.13 ”Indemnizații de delegare”;
- la bunuri și servicii (titlul 20) se diminuează cu suma de 2 mii lei alineatul
20.01.30 ”Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare” și se majorează cu
aceeași suma alineatul 20.06.02 ”Deplasări în străinătate”.
Se vor modifica corespunzător anexele nr. 1 și 4 la proiectul de hotărăre privind
aprobarea bugetului Județului Neamț pe anul 2017.
Domnul Radu Tudorel -comisia cultură – aviz favorabil;
Doamna Mădălina Ciubotaru - comisia servicii publice – aviz favorabil;
Domnul Dan Vasile Constantin - comisia urbanism – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot amendamentul:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, amendamentul a fost aprobat.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
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Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
Domnul Ionel Arsene - Dacă nu sunt gata buletinele de vot o să vă fac eu o
informare până să trecem la punctul Diverse: în perioada 2 – 9 aprilie 2017, la invitația
consilierului guvernamental Uwe Fabritius, mă voi deplasa în Bavaria pentru un
schimb de experiență în domeniul asistenței sociale.
Pe perioada acestei absențe, atribuțiile președintelui sunt delegate domnului Ion
Asaftei, vicepreședinte.
XLIX. Diverse
a. Raport asupra situației gestionării bunurilor care aparțin UAT Județul
Neamț;
Dacă vreți să avem discuții pe această temă?
Domnul Neculai Pușcașu –Domnule președinte,dacă-mi îngăduiți,de-a-lungul
vremurilor și am prins căteva legislaturi ca și consilier județean, din terenul Consiliului
Județean s-au dat pentru a -și ridica sau pentru a-și face anumite treburi instituții din
județ care până la această oră n-au ridicat nimic: Baroul de avocați, Episcopia, sunt mai
multe. Eu cred că ar trebui făcută o analiză în legătură cu atribuirile în concesiune a
terenurilor respective dar și a clădirilor cum de altfel cred că ar trebui să reanalizăm
fosta Școală Normală sau fostă Casă de Copii care acum este ajunsă în patrimoniul
Companiei Județene APASERV S.A. și noi avem mari probleme cel puțin cu partea cu
asistența socială în funcție de ce gânduri avem să dezvoltăm în perioadă următoare,
poate ne aplecăm asupra acestui lucru și să vedem se mai face sau nu se mai face pentru
că anul trecut noi am umblat cu cei de la Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului să căutăm teren pentru a așeza 2-3 căsuțe printr-o donație făcută de
o firmă externă și greu ne-am descurcat; noi am dat terenul unora și altora care nu știm
au făcut sau n-au făcut. Deci să analizăm dacă ne este îngăduit această chestiune și
poate că la o proximă ședință să fim informați și evident să luăm măsurile necesare.
Domnul Ionel Arsene - De acord. Mulțumesc.
La punctul b. de la Diverse aveți o Informare privind organizarea și
desfășurarea Târgului de Crăciun 2016. Și aici dacă vreți să facem discuții pe
subiect? Vă rog!
Domnul Neculai Pușcașu – Poate dacă-mi îngăduiți, domnule președinte, după
experiența Tîrgului de Crăciun: sunt două mari sărbători religioase de Paște și de
Crăciun. Nu ar fi bine să organizăm și un târg de Paște? E o sugestie.
Domnul Ionel Arsene – Din păcate n-am avut bugetul aprobat. Dacă aș fi avut
bugetul aprobat mai înainte eu v-aș fi propus acest târg de Paște, deocamdată nu s-a
putut organiza acest târg și noi ne propunem și cred că sunt în asentimentul tuturor
consilierilor județeni că putem să avem două târguri de acest gen, unul de Crăciun și
unul de Paște aici pe platoul Curții Domnești din Piatra Neamț. Anul acesta neavând
28

buget nu am putut să ne pregătim, iar până de Paște este practic imposibil să ne
organizăm un astfel de târg.
Sigur ca la orice bine făcut apar și discuții ca la Târgul de Crăciun, dar nu e nici
o problemă, le facem. Dacă mai aveți ceva probleme de discutat.
Domnul Pavăl Gabriel - Dan – Știm că se face Târgul Turism de la Chișinău, ar
mai fi consilieri, colegi de-ai noștri care și-au exprimat dorința să facă parte din
delegația Consiliului Județean care va participa la târg.
Domnul Ionel Arsene – Dar, cred că e prea în scurt. Când e Târgul de la
Chișinău?
Domnul Neculai Pușcașu – 6 - 9 aprilie 2017.
Domnul Ionel Arsene – N-am nimic împotrivă. Dacă putem organiza? Acolo din
ceea ce știu eu, vor merge din partea Consiliului Județean 2 persoane. Sigur numai să
facem pentru că a fost propus un amendament de către consilierii județeni PNL acum
2-3 ședințe ca la Consiliile Consultative să fie prezenți și avem 3 consilii de până atunci
organizate și în afară de doamna Banu Gabriela consilier din partea PNL nu am mai
văzut pe nimeni. Dacă tot propunem să fim prezenți, haideți să și venim.
Domnul Dumitru Acatrinei – Bănuiesc că este și cineva care anunță aceste
consilii.
Domnul Ionel Arsene – Este anunț public. N-o ținem pentru noi.Tot timpul
anunț cu o săptămână înainte consiliul consultativ și e bine pentru că sunt chestiuni
care se discută acolo care țin de strategia de dezvoltare a județului Neamț pe domeniul
respectiv. Puteți contribui fiecare în domeniul acesta. De aceea pe viitor m-aș bucura
să văd că sunteți prezenți la aceste consilii consultative.
Domnul Dumitru Acatrinei – Mă refeream domnule președinte, dacă cineva din
Consiliul Județean, din aparatul tehnic face anunț telefonic. La asta m-am referit.
Domnul Ionel Arsene – Doamna Banu, cum ați venit?
Doamna Gabriela Banu – Am fost anunțată și telefonic.
Domnul Ionel Arsene – Deci se face.
Domnul Dumitru Acatrinei - Înseamnă că nu am fost anunțați.
Doamna Isciuc Mihaela-Elena – Domnule președinte, vreau să iau cuvântul în
numele cetățenilor comunei Bahna, mai exact sat Izvoare. În toamnă ați fost în
deplasare în comuna Bahna și le-ați promis, mai exact ați făcut un angajament față de
ei privind modernizarea drumului județean 159. Vor să știe dacă în bugetul anului 2017
credeți că ar intra și cei 6,5 km pentru a fi modernizați.
Domnul Ionel Arsene – Nu cred, sunt sigur că modernizăm.
Doamna Isciuc Mihaela-Elena – Atunci vă mulțumesc și le voi transmite.
Domnul Ionel Arsene – Este în proiectul de investiții de proiecte depuse în
PNDL Programul Național de Dezvoltare Locală) la Ministerul Dezvoltării. Am prins
drumul acesta pentru că am promis oamenilorși cu siguranță se va face.
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Doamna Isciuc Mihaela-Elena – Eu am primit de la dumnealor două scrisori
care au fost adresate dumneavoastră și nu au primit niciun răspuns.Am înțeles că au și
semnături de la 333 de persoane și așteptau cu nerăbdare să se rezolve.
Domnul Ionel Arsene – Atunci le transmiteți dumneavoastră, am să o fac și eu.
La mine n-a venit nicio scrisoare.
Doamna Isciuc Mihaela-Elena – Au primit de la dumneavoastră un răspuns la
prima scrisoare după care au urmat încă trei scrisori.
Domnul Ionel Arsene – Declar eu public că această investiție se va face și
comuna Bahna va beneficia de investiția aceasta de 6,5 km de drum județean. Acolo
chiar este o mare problemă. Am fost de câteva ori și au probleme mari acești oameni.
Domnul Ionel Arsene – Atunci dacă nu mai avem de discutat alte probleme să
trecem la vot pentru pct.42 și 43 ale ordinii de zi.
Doamna Daniela Soroceanu face apelul nominal al consilierilor judeţeni care îşi
exercită votul în cabină.
(pauză)
Membrii comisiei de numărarea a voturilor se retrag pentru a număra voturile
exprimate.
Reluarea lucrărilor ședinţei.
XLII. Domnul Ionel Arsene - Invit preşedintele Comisiei de validare a voturilor,
să ne prezinte rezultatul votului secret pentru punctul XLII al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.157/2016 privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de
Administraţie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi Spitalului de
Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman).
Domnul Neculai Pușcașu – proces verbal privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ
În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de validare s-a întrunit
în sedinţă astăzi, 30 martie 2017, pentru a verifica rezultatele votului exprimat pentru
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de
Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ.
Au fost propuşi şi înscrişi pe buletinele de vot:
Pentru titular:
1.Octavian-Andrei Bărbuleț Tărantuș
2.Gabriela Banu
Pentru supleant:
1.Nicoleta Husaru
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După deschiderea urnei si numărarea buletinelor de vot, s-au constatat
următoarele:
- au fost 33 voturi exprimate;
- 32 voturi sunt valabile;
- un vot a fost anulat.
S-au obţinut următoarele rezultate:
TITULAR:
- Octavian-Andrei Bărbuleț Tărantuș – 20 voturi
- Gabriela Banu - 12 voturi
SUPLEANT:
- Nicoleta Husaru - 26 voturi;
Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi, raportat la majoritatea
consilierilor prezenți comisia de validare constată desemnarea domnului OctavianAndrei Bărbuleț Tărantuș – titular și a doamnei Nicoleta Husaru – supleant, ca
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.Semnează comisia.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
XLIII. Domnul Ionel Arsene - Invit preşedintele Comisiei de validare a
voturilor, să ne prezinte rezultatul votului secret pentru punctul XLIII al ordinii de zi
(Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț
nr.258/2016 pentru luarea unor măsuri privitoare la Societatea Comercială Troleibuzul
S.A.).
Domnul Neculai Pușcașu – Proces verbal privind completarea Listei persoanelor
din rândul cărora vor fi desemnați administratorii provizorii de către Adunarea
Generală a Acționarilor Societății Comerciale Troleibuzul S.A - anexă la Hotărârea
Consiliului Județean Neamț nr.258/2016
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de validare s-a întrunit
în sedinţă astăzi, 30 martie 2017, pentru a verifica rezultatele votului exprimat privind
completarea Listei persoanelor din rândul cărora vor fi desemnați administratorii
provizorii de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale Troleibuzul
S.A - anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.258/2016.
Au fost propuşi şi înscrişi pe buletinele de vot:
- Moise Florentina ;
- Todirițe Marius Florin
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După deschiderea urnei si numărarea buletinelor de vot, s-au constatat
următoarele:
- au fost 33 voturi exprimate;
- 27 voturi sunt valabile;
- 6 voturi au fost anulate.
S-au obţinut următoarele rezultate:
- Moise Florentina - 27 voturi;
- Todirițe Marius Florin - 20 voturi;
Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi şi majoritatea consilierilor
prezenţi, comisia de validare constată desemnarea doamnei Moise Florentina și a
domnului Todirițe Marius Florin pe lista persoanelor din rândul cărora vor fi desemnați
administratorii provizorii de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății
Comerciale Troleibuzul S.A - anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț
nr.258/2016. Semnează comisia.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 33 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
Domnul Ionel Arsene – Înainte de a închide ordinea de zi aș vrea să vă fac o
scurtă informare. Așa după cum știți săptămâna trecută județul Neamț a găzduit vizita
bilaterală a celor două Guverne și anume cel al Republicii Moldova și al României;
aici în sala plenului Consiliului Județean a avut loc această ședință de lucru. Din
ecourile ulterioare a reieșit că a fost un mare succes pentru județul Neamț și vrem să
fim mândri de acest lucru și de aceste acțiuni ce aduc județul Neamț și îl pun în prim
planul politicii, cel puțin naționale.
Mi-aș dori ca pe viitor să mai putem găzdui astfel de evenimente dar vizita de
săptămâna trecută a avut o însemnătate specială pentru județul Neamț. Dacă mai aveți
alte întrebări.
Nemaifiind alte probleme înscrise în ordinea de zi, declar închise lucrările
şedinţei.
PREŞEDINTE,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Ionel ARSENE

Daniela SOROCEANU

ÎNTOCMIT,
Rozalica COARDĂ
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