CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Neamţ
din 31 ianuarie 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, Boca
Ioan-Doinel, Murariu Vasile. Constatând că la această şedinţă sunt prezenţi 32
consilieri judeţeni din totalul de 35 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 17 ianuarie
2017.
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 32 voturi „pentru”, procesul-verbal a fost aprobat.
Ordinea de zi propusã pentru aceastã şedinţã este cea publicatã în presã şi
comunicatã şi dumneavoastrã:
1. Aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Judeţean
Neamţ;
2. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamț 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;
3. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamț nr.205/2016 privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor
de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ;
4. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării
generale a Asociaţiei „Grupul de acţiune locală Ceahlău”;
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5. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2007 privind
aprobarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară EURONEST;
6. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul
Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională;
7. Constituirea unor consilii consultative și aprobarea regulamentelor de
organizare și funcționare ale acestora;
8. Emiterea acordului de realizare a unor lucrări;
9. Emiterea acordului pentru închirierea unui spațiu din domeniul public al
Județului Neamț;
10. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Neamț;
11. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului pentru
Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț;
12. Revocarea dreptului de administrare a unor bunuri proprietatea Județului
Neamț aferente proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în
Județul Neamț”;
13. Reorganizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu
Handicap Roman din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Neamț;
14. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 235/2015 privind
asocierea Județului Neamț cu Fundația de Îngrijiri Comunitare Piatra-Neamț în
vederea realizării unui proiect de interes public județean;
15. Participarea Consiliului Județean Neamț la Târgul de Turism al României
din perioada 16-19 februarie 2017;
16. Luarea unor măsuri privind patrimoniul Județului Neamț;
17. Luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în patrimoniul
Județului Neamț;
18. Acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”AQUA NEAMȚ”;
19. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 315/2016 privind
încheierea unui acord de colaborare cu UAT Județul Bacău în vederea
implementării unui proiect de interes județean;
20. Diverse:
- Informare privind aplicarea, la nivelul Consiliului Județean Neamț, a
prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională;
- Informare privind aplicarea, la nivelul Consiliului Județean Neamț, a
prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes
public;
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- Informare cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor.
Față de ordinea de zi inițială, propun suplimentarea acesteia cu încă 4 proiecte
de hotărâre, după cum urmează:
1. Proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “URBTRANS”;
2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii unor documentaţii
tehnico-economice și aprobarea contribuției Județului Neamț pentru finalizarea
unor obiective de investiții de interes județean;
3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău
în vederea asigurării unor servicii medicale şi sociale;

4. Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special.
De asemenea, propun analizarea acestora ultimele pe ordinea de zi, punctul
Diverse urmând a fi renumerotat.
Supun la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi:
Cine este „ pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 32 voturi “pentru”, propunerea de suplimentare a fost aprobată.
Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este „ pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 32 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.
Domnul Corduneanu Eduard – La punctul 12 al ordinii de zi (Proiectul de
hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a unor bunuri proprietatea
Județului Neamț aferente proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor
în Județul Neamț”) nu-mi voi exercita votul.
I. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ.
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Domnul Ionel Arsene - Invit comisia juridică să prezinte raportul de avizare la
acest proiect.
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 32 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
II. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Neamț 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 - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene – Fiind vorba de 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.
De asemenea, propun ca această procedură să fie valabilă și la punctele 3, 4, 5
și 6 ale ordinii de zi.
Supun la vot aceste propuneri:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 32 voturi “pentru”, procedura de vot secret a fost aprobată.
Domnul Ionel Arsene - Vă invit să faceți propuneri, spre a fi înscrise pe
buletinele de vot, cu mențiunea că va fi desemnată o singură persoană în locul
domnului Dănuț Andrușcă, în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ
în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ
Domnul Ionel Arsene - din partea PSD propunerea este doamna Acsintoae Ana.
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Domnul Hopșa Florin-Adrian – Din partea PNL propunerea este domnul
Nechita Marius-Mihai.
Domnul Ionel Arsene – Domnul Nechita este economist?
Domnul Nechita Marius-Mihai – Inginer.
Domnul Hopșa Florin-Adrian - Îl propunem pe domnul Stavarache ValentinConstantin.
Domnul Ionel Arsene – Sunteți în AGA la Casa de Asigurări de Sănătate
Neamț.
Domnul Hopșa Florin-Adrian – Atunci nu mai avem propuneri.
Domnul Ionel Arsene – Sunteţi de acord să mergem mai departe până se
completează buletinele de vot?
(Toţi consilierii au fost de acord).
III. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Neamț nr.205/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de
învăţământ special din judeţul Neamţ.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Radu Tudorel – comisia cultură - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Vă invit să faceți propuneri, spre a fi înscrise pe
buletinele de vot, cu mențiunea că va fi desemnată o singură persoană în locul
domnului Dan Manoliu, în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în
cadrul Consiliului de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
Roman.
Domnul Ionel Arsene - din partea majorității propunerea este domnul Luncanu
Gabriel Vasile.
Domnul Hopșa Florin-Adrian – Nu avem propuneri.
Domnul Ionel Arsene – Sunteţi de acord să mergem mai departe până se
completează buletinele de vot?
(Toţi consilierii au fost de acord).
IV. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului
Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei „Grupul de acţiune
locală Ceahlău”.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
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La acest proiect de hotărâre este necesară desemnarea unui alt reprezentant al
Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei „Grupul de acţiune
locală Ceahlău”.
Vă invit să faceți propuneri, spre a fi înscrise pe buletinele de vot, cu mențiunea
ca va fi desemnată o singură persoană în locul domnului Dănuț Andrușcă:
Domnul Ionel Arsene - Din partea PSD propunerea este domnul Gabriel-Dan
Pavăl.
Domnul Hopșa Florin-Adrian – Din partea PNL propunerea este domnul Triboi
Gheorghe.
Domnul Ionel Arsene – Sunteţi de acord să mergem mai departe până se
completează buletinele de vot?
(Toţi consilierii au fost de acord).
V. Proiect de hotărâre pentru pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Neamţ nr. 115/2007 privind aprobarea actului constitutiv şi a
statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST.
Domnul Ionel Arsene - Invit comisia juridică să prezinte raportul de avizare la
acest proiect.
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Vă invit să faceți propuneri, spre a fi înscrise pe
buletinele de vot, cu mențiunea că va fi desemnată o singură persoană în locul
domnului Dănuț Andrușcă, în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ
în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“EURONEST”:
Domnul Ionel Arsene - Din partea PSD propunerea este doamna Oana Gianina
Bulai.
Domnul Hopșa Florin-Adrian – Din partea PNL propunerea este domnul Stoica
Mihai-Doru.
Domnul Ionel Arsene – Sunteţi de acord să mergem mai departe până se
completează buletinele de vot?
(Toţi consilierii au fost de acord).
VI. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului
Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Radu Tudorel – comisia cultură - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Vă invit să faceți propuneri, spre a fi înscrise pe
buletinele de vot, cu mențiunea că va fi desemnată o singură persoană:
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Domnul Ionel Arsene - Din partea PSD propunerea este domnul Dan Vasile
Constantin.
Domnul Hopșa Florin-Adrian – Din partea PNL propunerea este doamna Banu
Gabriela.
Domnul Ionel Arsene – Sunteţi de acord să mergem mai departe până se
completează buletinele de vot?
(Toţi consilierii au fost de acord).
VII. Proiect de hotărâre privind constituirea unor consilii consultative și
aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Viorel Marian - comisia servicii publice - aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel – comisia cultură - aviz favorabil;
Domnul Dan Vasile Constantin – comisia urbanism - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Florin Adrian Hopșa – Am un amendament aici, dacă se poate. Vreau
ca la toate consiliile consultative să fie invitați permanent toți membrii comisiilor de
specialitate, consilierii județeni, deci invitați permanent, nu membri ai consiliilor
consultative.
Domnul Ionel Arsene – Președinții?
Domnul Florin Adrian Hopșa – Președinții sunt, dar invitați permanent vreau
să fie consilierii județeni care sunt membri ai comisiilor de specialitate. Adică să fie
convocați.
Domnul Ionel Arsene – Nu am nimic împotrivă. Supun la vot amendamentul:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 32 voturi “pentru”, amendamentul a fost aprobat.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 32 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
Domnul Ionel Arsene - Dau citire buletinelor de vot pentru:
- desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării
Generale a Asociaţiei „Grupul de acţiune locală Ceahlău” propunerile sunt Gabriel
Dan Pavăl și domnul Triboi Gheorghe;
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- desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului
de Administraţie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ propunerea este
Acsintoae Ana;
- desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului
de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman: propunerea
este domnul Luncanu Gabriel Vasile;
- desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “EURONEST”: propunererile
sunt doamna Oana Gianina Bulai și domnul Stoica Mihai Doru;
- desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei
de Orientare Şcolară şi Profesională: propunerile sunt domnul Dan Vasile Constantin
și doamna Gabriela Banu.
VIII. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de realizare a unor
lucrări.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - 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 abţine cineva?
Cu 32 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
IX. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru închirierea unui
spațiu din domeniul public al Județului Neamț.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - 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 abţine cineva?
Cu 32 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
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X. 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 Puşcaşu - comisia buget – 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 abţine cineva?
Cu 32 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XI. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
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 abţine cineva?
Cu 32 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XII. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a
unor bunuri proprietatea Județului Neamț aferente proiectului ”Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – aviz favorabil;
Doamna Viorel Marian - 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 abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” și o neparticipare (Corduneanu Eduard) hotărârea a fost
adoptată.
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XIII. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Complexului de Servicii
pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman din structura Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - 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 abţine cineva?
Cu 32 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XIV. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Neamț nr. 235/2015 privind asocierea Județului Neamț cu Fundația de
Îngrijiri Comunitare 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 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 abţine cineva?
Cu 32 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XV. Proiectul de hotărâre privind privind participarea Consiliului
Județean Neamț la Târgul de Turism al României din perioada 16-19 februarie
2017.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – aviz favorabil;
Doamna Viorel Marian - comisia servicii publice - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Bogdan Buhușanu - O interpelare domnule președinte: în anexa
proiectului există o înșiruire de cheltuieli în cuantum de 84.000 lei. Rugămintea
noastră e ca după efectuarea acestor cheltuieli să primim o defalcare a sumelor pe
capitole.
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Domnul Ionel Arsene - După fiecare acțiune facem raport și vi-l trimitem
fiecăruia.
Domnul Bogdan Buhușanu – Mulțumim.
Domnul Ionel Arsene - Cu plăcere. Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 32 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XVI. Proiect de hotărâre pentru luarea unor măsuri privind patrimoniul
Județului Neamț
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – 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 32 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XVII. Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri referitoare la unele
mijloace fixe aflate în patrimoniul Județului Neamț.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – 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 abţine cineva?
Cu 32 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XVIII. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”.
Domnul Ionel Arsene - Invit comisia juridică să prezinte raportul de avizare la
acest proiect.
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
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Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 20 voturi “pentru” (Arsene Ionel, Asaftei Ion, Dulamă Laurenţiu-Cristinel,
Constantin Dan Vasile, Bourceanu Adrian, Puşcaşu Neculai, Nistor Olga, Cosma
Florin-Mihai, Tudorel Radu, Ciubotaru Mădălina-Veronica, Grumezescu Florin,
Pavăl Dan-Gabriel, Nica Vasile, Boacă Dan, Corduneanu Eduard, Marian Viorel,
Andoni Dragos Nicolae, Apostoae Ilie, Coman-Alexandrescu Andreea, Mihai
Alexandru) și 12 abțineri (Hopşa Florin-Adrian, Stoica Mihai-Doru, Banu Gabriela,
Pelepco Lucian-Florin, Ciudin Mircea, Triboi Gheorghe, Acatrinei Dumitru, Isciuc
Mihaela-Elena, Nechita Marius-Mihai, Stavarache Valentin-Constantin, Buhuşanu
Bogdan, Lucaci Gabriel), hotărârea a fost adoptată.
XIX. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Neamț nr. 315/2016 privind încheierea unui acord de colaborare cu
UAT Județul Bacău în vederea implementării unui proiect de interes județean.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Viorel Marian - 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 proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 32 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XX. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “URBTRANS”.
Domnul Ionel Arsene - Invit comisia juridică să prezinte raportul de avizare la
acest proiect.
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 20 voturi “pentru” (Arsene Ionel, Asaftei Ion, Dulamă Laurenţiu-Cristinel,
Constantin Dan Vasile, Bourceanu Adrian, Puşcaşu Neculai, Nistor Olga, Cosma
Florin-Mihai, Tudorel Radu, Ciubotaru Mădălina-Veronica, Grumezescu Florin,
Pavăl Dan-Gabriel, Nica Vasile, Boacă Dan, Corduneanu Eduard, Marian Viorel,
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Andoni Dragoș Nicolae, Apostoae Ilie, Coman-Alexandrescu Andreea, Mihai
Alexandru) și 12 abțineri (Hopşa Florin-Adrian, Stoica Mihai-Doru, Banu Gabriela,
Pelepco Lucian-Florin, Ciudin Mircea, Triboi Gheorghe, Acatrinei Dumitru, Isciuc
Mihaela-Elena, Nechita Marius-Mihai, Stavarache Valentin-Constantin, Buhuşanu
Bogdan, Lucaci Gabriel), hotărârea a fost adoptată.
XXI. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii unor
documentaţii tehnico-economice și aprobarea contribuției Județului Neamț
pentru finalizarea unor obiective de investiții de interes județean.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – 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 abţine cineva?
Cu 32 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XXII. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de asociere cu
Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale şi sociale.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - 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 32 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XXIII. Proiect de hotărâre privind Proiectul de hotărâre privind
acordarea unui mandat special.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – aviz favorabil cu următorul
amendament:
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Alineatul (1) al art.1 din proiectul de hotărâre se modifică, urmând a avea
următorul conținut:
”(1) Se acordă un mandat special persoanelor împuternicite să reprezinte
Consiliul Județean Neamț și să exercite competențele și atribuțiile acționarului în
cadrul Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Județene APA SERV S.A., în
vederea introducerii unei acțiuni în răspundere, pentru recuperarea daunelor cauzate
societății, prin încălcarea îndatoririlor față de aceasta, de către conducerea Companiei
Județene APA SERV S.A.”
Domnul Ionel Arsene – Mulțumesc frumos. Supun la vot amendamentul:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 20 voturi “pentru” (Arsene Ionel, Asaftei Ion, Dulamă Laurenţiu-Cristinel,
Constantin Dan Vasile, Bourceanu Adrian, Puşcaşu Neculai, Nistor Olga, Cosma
Florin-Mihai, Tudorel Radu, Ciubotaru Mădălina-Veronica, Grumezescu Florin,
Pavăl Dan-Gabriel, Nica Vasile, Boacă Dan, Corduneanu Eduard, Marian Viorel,
Andoni Dragoș Nicolae, Apostoae Ilie, Coman-Alexandrescu Andreea, Mihai
Alexandru) și 12 abțineri (Hopşa Florin-Adrian, Stoica Mihai-Doru, Banu Gabriela,
Pelepco Lucian-Florin, Ciudin Mircea, Triboi Gheorghe, Acatrinei Dumitru, Isciuc
Mihaela-Elena, Nechita Marius-Mihai, Stavarache Valentin-Constantin, Buhuşanu
Bogdan, Lucaci Gabriel), amendamentul a fost aprobat.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 20 voturi “pentru” (Arsene Ionel, Asaftei Ion, Dulamă Laurenţiu-Cristinel,
Constantin Dan Vasile, Bourceanu Adrian, Puşcaşu Neculai, Nistor Olga, Cosma
Florin-Mihai, Tudorel Radu, Ciubotaru Mădălina-Veronica, Grumezescu Florin,
Pavăl Dan-Gabriel, Nica Vasile, Boacă Dan, Corduneanu Eduard, Marian Viorel,
Andoni Dragoș Nicolae, Apostoae Ilie, Coman-Alexandrescu Andreea, Mihai
Alexandru) și 12 abțineri (Hopşa Florin-Adrian, Stoica Mihai-Doru, Banu Gabriela,
Pelepco Lucian-Florin, Ciudin Mircea, Triboi Gheorghe, Acatrinei Dumitru, Isciuc
Mihaela-Elena, Nechita Marius-Mihai, Stavarache Valentin-Constantin, Buhuşanu
Bogdan, Lucaci Gabriel) hotărârea a fost adoptată.
Facem o pauză până vin buletinele de vot și apoi demarăm procedura de vot.
Doamna Daniela Soroceanu face apelul nominal al consilierilor judeţeni care
îşi exercită votul în cabină.
(pauză)

14

Membrii comisiei de numărarea a voturilor se retrag pentru a număra voturile
exprimate.
Reluarea lucrărilor ședinţei.
II. Domnul Ionel Arsene - Procesul de vot s-a încheiat, invit preşedintele
Comisiei de validare a voturilor, să ne prezinte rezultatul votului secret pentru punctul
II al ordinii de zi (Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Neamț 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 rezultatele votului exprimat
pentru desemnarea reprezentantului 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, comisia de validare s-a întrunit în sedinţă astăzi, 31 ianuarie 2017, pentru a
verifica rezultatele votului exprimat pentru desemnarea reprezentantului Consiliului
Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Piatra-Neamţ.
A fost propusă și înscrisă pe buletinul de vot doamna Acsintoae Ana.
După deschiderea urnei și numărarea buletinelor de vot, s-au constatat
următoarele: au fost 32 voturi exprimate, 32 voturi valabile, nu s-au înregistrat voturi
anulate.
S-a obţinut următorul rezultat: doamna Acsintoae Ana 26 voturi.
Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi obținute raportat la
majoritatea consilierilor prezenți, comisia de validare constată desemnarea doamnei
Acsintoae Ana ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de
Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.
Semnează cei 4 membri ai comisiei de validare prezenți la ședință.
Domnul Ionel Arsene - Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 32 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
III. Domnul Ionel Arsene - Pentru punctul III al ordinii de zi (Proiectul de
hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamț nr.205/2016
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor
de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ) invit
preşedintele Comisiei de validare a voturilor, să ne prezinte rezultatul votului secret.
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Domnul Neculai Pușcașu - Proces verbal privind rezultatele votului exprimat
pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului
de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman
În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, comisia de validare s-a întrunit în sedinţă astăzi, 31 ianuarie 2017, pentru a
verifica rezultatele votului exprimat pentru desemnarea reprezentantului Consiliului
Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Centrului Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Roman .
A fost propus şi înscris pe buletinele de vot domnul Luncanu Gabriel Vasile.
După deschiderea urnei și numărarea buletinelor de vot, s-au constatat
următoarele: au fost 32 voturi exprimate, 32 voturi valabile, nu s-au înregistrat voturi
anulate.
S-au obţinut următoarele rezultate: Luncanu Gabriel Vasile 26 voturi.
Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi, raportat la majoritatea
consilierilor prezenți, comisia de validare constată desemnarea domnului Luncanu
Gabriel Vasile ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de
Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman.
Semnează cei 4 membri ai comisiei de validare prezenți la ședință.
Domnul Ionel Arsene - Mulțumesc domnule președinte. Supun la vot
proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 32 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
IV.Domnul Ionel Arsene - Pentru punctul IV al ordinii de zi (Proiectul de
hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul
Adunării generale a Asociaţiei „Grupul de acţiune locală Ceahlău”) invit preşedintele
Comisiei de validare a voturilor, să ne prezinte rezultatul votului secret.
Domnul Neculai Pușcașu - privind rezultatele votului exprimat pentru
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării generale
a Asociaţiei „Grupul de acţiune locală Ceahlău”
În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, comisia de validare s-a întrunit în sedinţă astăzi, 31 ianuarie 2017, pentru a
verifica rezultatele votului exprimat pentru desemnarea reprezentantului Consiliului
Judeţean Neamţ în cadrul Adunării generale a Asociaţiei „Grupul de acţiune locală
Ceahlău”.
Au fost propuși şi înscriși pe buletinele de vot domnul Gabriel Dan Pavăl și
domnul Triboi Gheorghe .
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După deschiderea urnei și numărarea buletinelor de vot, s-au constatat
următoarele: au fost 32 voturi exprimate, 32 voturi valabile, nu s-au înregistrat voturi
anulate.
S-au obţinut următoarele rezultate: domnul Gabriel Dan Pavăl 20 voturi și
domnul Triboi Gheorghe 12 voturi.
Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi, raportat la majoritatea
consilierilor prezenți, comisia de validare constată desemnarea domnului Gabriel Dan
Pavăl ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării generale a
Asociaţiei „Grupul de acţiune locală Ceahlău”.
Semnează cei 4 membri ai comisiei de validare prezenți la ședință.
Domnul Ionel Arsene - Mulțumesc domnule președinte. Supun la vot proiectul
de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 32 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
V. Domnul Ionel Arsene - Pentru punctul V al ordinii de zi (Proiectul de
hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2007
privind aprobarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară EURONEST) invit preşedintele Comisiei de validare a voturilor, să
ne prezinte rezultatul votului secret.
Domnul Neculai Pușcașu - Proces verbal privind rezultatele votului exprimat
pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”EURONEST”
În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, comisia de validare s-a întrunit în sedinţă astăzi, 31 ianuarie 2017, pentru a
verifica rezultatele votului exprimat pentru desemnarea reprezentantului Consiliului
Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”EURONEST”.
Au fost propuși şi înscriși pe buletinele de vot doamna Oana Gianina Bulai și
domnul Stoica Mihai Doru .
După deschiderea urnei și numărarea buletinelor de vot, s-au constatat
următoarele: au fost 32 voturi exprimate, 31 voturi valabile, 1 vot anulat.
S-au obţinut următoarele rezultate: doamna Oana Gianina Bulai 21 voturi și
domnul Stoica Mihai Doru 10 voturi.
Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi, raportat la majoritatea
consilierilor prezenți, comisia de validare constată desemnarea doamnei Oana
Gianina Bulai ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”EURONEST”.
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Semnează cei 4 membri ai comisiei de validare prezenți la ședință.
Domnul Ionel Arsene - Mulțumesc domnule președinte. Supun la vot
proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 32 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
VI.Domnul Ionel Arsene - Pentru punctul VI al ordinii de zi (Proiectul de
hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul
Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională) invit preşedintele Comisiei de validare
a voturilor, să ne prezinte rezultatul votului secret.
Domnul Neculai Pușcașu - Proces verbal privind rezultatele votului exprimat
pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei
de Orientare Şcolară şi Profesională
În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, comisia de validare s-a întrunit în sedinţă astăzi, 31 ianuarie 2017, pentru a
verifica rezultatele votului exprimat pentru desemnarea reprezentantului Consiliului
Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională.
Au fost propuși şi înscriși pe buletinele de vot domnul Dan Vasile Constantin
și doamna Banu Gabriela.
După deschiderea urnei și numărarea buletinelor de vot, s-au constatat
următoarele: au fost 32 voturi exprimate, 32 voturi valabile, nu s-au înregistrat voturi
anulate. S-au obţinut următoarele rezultate: domnul Dan Vasile Constantin 20 voturi
și doamna Banu Gabriela 12 voturi.
Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi, raportat la majoritatea
consilierilor prezenți, comisia de validare constată desemnarea domnului Dan Vasile
Constantin ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei de
Orientare Şcolară şi Profesională.
Semnează cei 4 membri ai comisiei de validare prezenți la ședință.
Domnul Ionel Arsene - Mulțumesc domnule președinte. Supun la vot
proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 32 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XXIV. Diverse
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- Informare privind aplicarea, la nivelul Consiliului Județean Neamț, a
prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională;
Raportor: Daniela Soroceanu, secretarul județului
-Informare privind aplicarea, la nivelul Consiliului Județean Neamț, a
prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes
public;
Raportor: Daniela Soroceanu, secretarul județului
-Informare cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor.
Raportor: Daniela Soroceanu, secretarul județului
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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