CONSILNUL JUDETEAN NEAIYIT

EXTRAS . MINUTA
de desf5gurare a gedinfei extrarordinare a

onsiliului Jude(ean

Neam{
din 15 mai 2019, ora
ederile Legii administraJiei

tri 23 consilieri jude{eni din
AvAnd [n vedere c6la aceastd qedinJd au fost p
haela Elena gi domnul Lucaci
totalul de 33 de consilieri in func{ie, (doamna Isciuc
Gabriel qi-au pnunlat intdrzietea) s-a declarat gedinla ca ind leeal constituitd.
tn conformitate cu prevederile Legii nr. 2I5 l, s-a supus spre aProbare
24 aprrlie 2019.
lui-verbal al qedinJei desfrqur atd \n
conlinutul
Cu 23 jtoturi ,,pentru", procesul-verbal a fost apro
Ordinef de zi pl"opusd pentru aceastd qedin{d a fost bhcatdin presd gi comunicatd
in format
iectului ordinii de zi, cu incd,2
la vot propunerea de suplimentare a
S-a
inea de zi, inaintea Punctului
care au fost arralizate ultimele pe
proiecte de
fiind lenumerotat.
Diverse,
a ordinii de zi a fost aProbatd'
Cu 23 voturi "pentru", propunerea. de supli
la vot proiectul ordinii de zi, cu supli
Cu 23 voturi "pentru", ordinea de zi a fost
(Intrd
sala de Eedinle doarnna Isr:iuc Mihaela El
S-a

s

ile aprobate.
qi domnul Lucaci Gabriel)

tul de hotirire

pentru

privind incheierea
proiectelor "Extinderea qi

r.18512018

unor Acorduri de Parteneriat pentru

realiza
modernizarda sistemului de iluminat public in munic

IT
i

iul Piatra Neamt: Bulevardul
ian- Strada Fermelor- zona

ului de iluminat Public in

tul i- Strada 1 Decembrie 1918Mare- Bulevardul RePubliciiS-a sufus la vot proiectul de hotdrdre.
Cu25 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd.
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nd

)st

de

lui

iSe

e.

ri r(IJngurianu Cristian

Ei Florin-Tiberiu

Ionitd)
)/ hotdrdrea a fost acloptatd.
bst insoris Proiectirl de hot[r6re pentru
udre{ean Neam{ nr.108/2019 privind
mbrilor Consiliullri Ae Administra{ie al
S.A..
- - pflVlI'g
completeze
sd wvrrryrvLvzv
care ro
lil persoan
privire la
P(jIbucrrlste, vcll\'
necesar sd se rdcurgdlavot secret' S-a
3ulamentul de ofganizarc qi funclionare

a fbst aProbatd.

Dupa desc$iderea urnei

Ei

numdrarea truletinelor de

vft

s-a obfinut urmdtorul

rezultat'.

votutt;
zJ vorutr,
Sandu 23
Ana-Maiia sandu
1. Ana-Matrla

A fost desdmnat[ membru in cadrul

cromisiei de sel{c1ie a administratorilor:

doamna Ana-Maria Sandu.
S-a supus fa vot proiectul de hot[rAre.
Cu 24 uotl.i "plntru"(domnul vicepreEedinte al Corfrsiliului Judelean Neam! Ion
Asaftei era iegit din sala de Eedinle), hotdrarea a fost adoptafia.

IV. La n{nctul 4 al ordinii de zi a fost

domeniului publli
unor misuri ref'e
iectul de hotdrAre.
Cu 25 vofuri "pentru", hotdrArea a fost adoptatd'

complet
imobile,
S

hotirffre privind
am! cu unele bunuri
bunuri'
de

5 al ordinii de zi a fost inscris Proiedtul de hotdrare pentru

modifi
Consil
z

letarea Regulamenllului de orgariizare si func{ionare
Neam{.

a

de hotdrdre'
S-a supus [u.Yg, proiectul
"pentru", hotdrdrea a fos| adoptatd'

CuZ5votUrl

I de hotir0re Privind
I Baciu qi Asocia{ia
comun a unui Proiect

ul de hotirflre Pentru
t nr.l1l20l9 Privind
i obiectivul de investi{ii
ti Piatra Neam{- Sec{ii
ogie Medicali.

tul de hotirffre Pentru
ude{ului Neam!'

ul de hotirdre Privind
inscris Proi
IX. La punctul 9 al ordinii de zi a fost
actualiza pentru realizarea unor
tehnico-econotnici 4v!q.-'
torilor tennlco-Eul'lrl't.rLr
torilor
ll"'lrifoqn
--r-l:^ jlude{ean'
ti{ii de interes public
vot proiectul de hotbrdre'
i "peintru" ,hotdrdreaa fost adoptatd'

X. Divprse.
lucrdrile
in ordinea de i, s-au declarat inchise
Nemaifliind alte probleme inscrise
qedin{ei.
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