CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
EXTRAS MINUTA
de desf5gurare a gedin{ei ordinare a Consiliului Judefean
din27 februarie 2019, ora 15:30

Neamf
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Convocarea a fost fdeutd ?n conformitate cu prevederile Legii administraliei
pubfice locale nr. 275 12001.
AvAnd in vedere cdla aoeastd qedinld au fost prezen\i 31 consilieri judeleni din
larat qedinla ca fiind legal constituitS.
r"2t5l2AA1, supun spre aprobare conlinutul
data 30 ianuarie 2019.
ai a fost aprobat.
td qedinfb a fost cea publicatd in presi qi
us suplimentarea acesteia cu 5 proiecte de

lier judegean al doamnei Licrimioara

i Judefean Neamf nr.14012016 privind
principalele domenii de activitate;
3. aprobarea unui acord de asociere in vederea realizdrii unui proiect de
public jude{ean;
inte
4. participarea Jude{ului Neam{ [a organizarea evenimentului ,rintrunirea
ret i BDEN - European Destinations of Excellence"l
5. aprobarea urnei soincitiri de transrnitere a unor parcele de teren in
pro ietatea Jude{ului Nearn{,
transmise in timp util gi dezbitute in coinisiile de specialitate.
S-a propus ca cele 5 proieete de hot[rdre suplirnentare sd fie analtzate dupd cum
zd,;

-

pun

proiectul d-e hotdrdre privind validarea mandatului de consilier judelean al
rei Ldcrdmioara Azoilei sd fie analizat primul pe ordine a de zi;
celelalte 4 proiecte sd fie anatrizate ultimele pe ordinea de zi, inaintea
iui Diverse, care va fi renumerotat.
S-a supus la vot propunerea de suplimentare a proiectului ordinii de zi.
Cu 31 voturi "pentru", propunerea de suplimentare aordinii de zi afost aprobatd..
S-a supus la vot proiectul ordinii de p;1, eu suplimentdrile aprobate:
Cu 31 voturi "pentru", ordinea de zi a fost aprobatS.

I.La punctul 1 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirire privind
vali area mandatului de eonsilier jude$ean al doamnei Llcrdmioara Azoi{ei.
M brii comisiei de validare au procedat la verificarea legalitdlii alegerii doamnei
Ldc
roara Azoitei"

Pentru aceastd opera{iune, s-a luat o pauzd. de 5 minute.
(pauzd)
Pregedintele comisiei de validare a prezentat procesul-verbal

Doamna Lbcrdmioara Azoitei a depus

II. La punctul 2 al ordinii

al comisiei

de

jurirndntul prevdzut d,e lege.

zi a fost inscris Proiectul de hotirire privind
barea unei solicitdri de transmitere a unor imobile in proprietatea Judetului
de

S-a supus la vot proiectui de hot5rdre:
Cu32 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptatd.

ap
al

trII. La punctul 3 al ordinli de zi a fost inscris Proiectul de hotirdre privind
barea pH{ii cotizatiei anuale datorate de Judeful Neam{ in calitate de membru
ciafiei ,,Reteaua Destina{iilor Eunopen€ de Excele ntdrr, pentru anul 2019".
S-a supus la vot proiectul de hotbrAre:
Cu32 voturi "pentru", hotdrArea a fost acloptatd.

IV. La punctul 4 al ordinli de zi a fost inscris Proiectul de hotir6re privind
atri uirea si incheierea contractului de delegare prin concesiune a operdrii
De

:itului jude{ean de deseura nepericufioase Girov, Judeful Neamf.
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re:
Cu32 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd.

V. La punctul 5 al ordinii de zi a fost insaris Proiectul de hotirire privind
luarba
unor rnisuri referitoare la urpele bunuri rea\izate prin proiectul ,,Sistem de
Pa
Maniagement Integrat
rat al Deqeurilor in Jude{ul
Judetul Nearnf".
Nearnt".
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re:
Cu 32 voturi "pentru", kiotbrdrea a fost adoptatd.

VI. La punctul 5 al ordinii de zi a fost inscris Froiectul de hotdrire privind
aprQbarea unei asoeieri cu ColegiuH Na{ional de lnformatici Piatra Neamt in

--^ - r:_Y _-!!
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vedtrea
realizdrii unor ac{iuni de interes public judefean.
-,^l

S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 32 voturi "pentru", hatdrdteaa fost adoptatd"

VII.

punctul 7 al ordinli de zi a fost inscris Proiectul de hotirdre privind
aprobarea dezmembr#rii unui imobit aflat in propri etatea Jude{ului Neamf.
S-a supus la vot proiectul de hotbrAre:
Cu 32 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptatd.
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S-a supus la vot proiectul de hotbrAre:
Cu32 voturi "pentru", hatdrdrea a fost adoptatd.

X. La punctul 10 al ordinii de zi a fost insicris Proiectul de hotirire pentru
modificarea Hotirdrii Consiliului Jude{ean Nearn{ nr. 168/2018 privind aprobarea
par(icipirii in cadnul proiectului ,,Achizi{ie rle mijloace de transport public-

autcibuze electrice".
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 32 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatb.

XI. La punctul 1 1 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirffre cu privire
lae iterea avizului consultativ pentru Planul ilnual de ac{iune privind serviciile
socr le administrate qi finan{ate din bugetut Cornunei Hangu pentru anul 2019.
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu 32 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoprtatd.

XII. La punctul

ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirire cu privire
lae iterea ayizului consultativ pentru Planul anual de ac{iune privind serviciile
soci le administrate qi finan{ate din bugetul comunei Bicazu Ardelean pentru
anu 2019.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu32 voturi "pentru", hotSrArea a fost adoptatd.
12 al

XIII. La punctul 13 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirire

cu

priv re la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acfiune privind
SETV

iile sociale administrate si finantate din bugetul Oraqului Bicaz pentru anul

201
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu32 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptatd.

la
socr

201

XIV. La punctul 14 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotlrdre cu privire
iterea avizului consultativ pentru Planul anual de ac{iune privind serviciile
le administrate gi finan{ate din bugetul Municipiului Roman pentru anul

S-a supus la vot proiectul de hotarAre:
Cu32 voturi "pentru", hotbrArea a fost adoptatd"

XV. La punctul 15 al ordinri de zi a fost inscris Proiectul de hotirflre cu privire
la elniterea avizului consultativ pentru Planul anual de ac{iune privind seiviciile
r.
^^^:^I^^J--:-:^1--^1sociale
administrate qi:efinan{ate din
bugetul Comunei Vdndtori Neamf pentru anul
20rp.
:

st adoptatS"

Proiectul de hotdrire cu privire
lanul anual de ac{iune privind serviciile
tui Comunei Doljeqti pentru anul 2019.
st inscris

st adoptatS.

inscris Proiectul de hotirire privind
te unor obiective de investi{ii de interes
fbpst

:

st adoptatd"

Proiectul de hotlrire pentru
inferes public judefean.

a fost inscris

st adoptatb.

fost inscris Proiectul de hotirffre privind
fean5 pentru Sport qi Tineret Neamf in
puhXic jude{ean.
:

st adoptatb.

fost inscris Proiectul de hotirAre privind

modificarea Hotdrfirii Consitiului Judefean Neamf nr.140/2016 privind
organtzarea
organizarea comisiilor de specialitate pe primci
primcipaleie domenii de activitate.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu32 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoictatd.

XXI. La punctul2\ aI ordinii de zi a fost inscris Fnoiectul de hotirire privind
I
anlgparea
v4
unui
ullul
acord de asoeiere irn vederea realizirii unui proiect de interes
jude{ean.
public
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu32 voturi "pentru", hotdr6rea a fost adaptat5".

inscris Proiectul

hotirdre privind
a evenimentului,Intrunirea refelei
de^

Ience".
st adoptatb.

fost inscris Proiectul de

hotirffre privind

a unor parcele de teren in proprietatea
st adoptatS.

it5tii Teritoriale de Ordine publici

a

nte ATOF Neam{

ei speciale infiin{ati conform Hotirfirii
.2018;

ordinea de zi, s-au declarat inchise lucrdrile
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TARTIL JTIDETIJLUI,
Bogdan BOSOVICI
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