CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

EXTRAIS MINUTA
de desfiqurare a gedinfei extraordinare a Consiliului Jude{ean Neam{
din 11 aprilie, 2019, ora 16.00
Convocarea a fost frcutd in conforrmitate cu prevederile Legii administrafiei
publice locale nr. 215 1200L
Avdnd in vedere cdla aceastd qedin{a au fost prezen{i 24 consilieri jude{eni din
totalul de 33 de consilieri in funclie, s-a declarat gedinla ca fiind legal constituitii.
In conformitate cu Dispozilia preEedintelui Consiliului Judelean Neam!
nr.36912018 privirnd desemnarea unei persoane, lucrdrile Eedinlei extraordinare au fost
conduse de domnul vicepreqedinte Ion Asiaftei.
in conformitate cu prevederile Legii nr. 2151200| s-& supus spre aprobare
continutul procesului-verbal al gedinfei desfrguratd, in data 26 martie 2019.
Cu24 voturi,,pentru", procesul-verrbal a fost aprobat.
S-a supus la vot proiectul ordinii de zi:
Cu24 voturi "pentru", ordinea de z:.i a fost aprobatd.

I. La punctul 1 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirfire pentru
modificarea Hotir0rii Consiliului Jude{ean Neam{ nr.294/2018 privind
aprobarea documenta{iei tehnico-economice qi indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investi{ii de intenes jude{ean ,,Reabilitare qi modernizare
transport ecologic".
La acest proiect s-a frcut un amen(lament.
S-a supus la vot amendamentul:
Cu24 voturi "pentru", amendamentul a fost aprobat.
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re, cu amendamentul aprobat:
Cu24 voturi "pentru", hotSrArea a.fosl adoptatd.

II.

La punctul 2 al ordinli de zi a fost inscris Proiectul de hotirdre pentru
modificarea Hotiririi Consiliului Jude{ean Neamf nr.29512018 privind
incheierea unui Acord de parteneriat perntru realizarea proiectului ,,Reabilitare
qi modernizare transport ecologic".
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 24 votuni "pentru", hotdr6rea a lflost adoptatS.

III.

La punctul 3 al ordinii de zi

aL

fost inscris Proiectul de

hotirire pentru

modificarea HotirArii Consiliului Jude{ean Neam{ nr.185/2018 privind
incheierea unor Acorduri de Parrteneriat pentru realizarea proiectelor
"Extinderea qi modernizarea sistemuluri dle iluminat public in municipiul Piatra
Neam{: Bulevardul Decebal- Pia{a Mihail Kogilniceanu- Bulevardul TraianStrada Fermelor- zona Pietricica" si "l0xtinderea qi modernizarea sistemului de
iluminat public in municipiul Piatra Neam{: Strada Cetatea Neamfului- Strada 1

Decembrie 1918- Strada Mihai Viteazu- Strada Orhei- Pia{a $tefan cel MareBulevardul Republicii- Strada Mihai Eminescu- Cartier Vileni".
(a intrat in sala domnul consilier judetean Onu Bogdan)
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re:
Cu25 voturi "pentru", holdrdrea a fost adoptatd.

IV. La punctul 4 al ordinii de zi

Proiectul de hotir6re privind
desfiinfarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management
Integrat al Deqeurilor in Judeful Neamf.
este inscris

S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 25 voturi "pentru", hotbrdrea a fost adoptatd.

V. Diverse

Nemaifiind alte probleme inscrise in ordinea de zi, s-au declarat inchise lucrdrile
gedin{ei.

SECRETARL|L JUDETULUI,
Bosdan.BOSOVICI

