EXTRAS MINUTA

de desfigurare a gedinfei ordinare a Consiliutui Judefean
N
din 30 ianuarie 2}l9;ora 15:30
convocarea a fost ficutd in conformitate c1r prevederile
Legii admi istraliei
publice locale nr. 21512001.
Avdnd in vedere cdlaaceastd qedinld au fost prezenfi 30
consilieri ude{eni
din totalul de 32 de consilieri in func1ie, s-a declarat qedinla
ca fii
legal
constituitd.
in conformitate ou prevederile Legii nr.2l5l200r. s-a supus spre
con{inutul procesului-verbal ar gedinfei desfiq ut'atd,in
data 19 decembri
Cu 30 voturi ,,pa-.trtru,,,procesul_verbal a fost aprobat.
ordinea de zipropusd pentru aceastd gediri{d u rort cea public atdin
comunicatd in timp util.
Fa{d de ordinea de zi iniliard,, s-a propus suplime
ntareaacesteia cu proiecte
de hotdrAre, qi anume:
1. aprob
co-eoonomice pentru unele biective
de investifii de

._

participirii Direc{iei

Gen

Asisten{i
Sociali qi protecfia copilului Nearn{ fn proiectul
^^,^.?:)y:".1
,,Alternati
o noui via[d,,;

transmise in timp util qi dezbdtutein comislile de specialitate.
De asemenea,lapunctul ,,Diverse", s-au mai transmis incd
3 in
De asemnea prin intermediul pogtei electt'onice, s-a transmis
o
propunere de suplimentare referitoare la Proiectu!
de hotir6re privind
de drept a mandatului de consilier judefean al
domnului Vasile Baciu.
In cursul zilei de 30.01 .2019, domnur vasile Baciu a comunicatfa
depus la curtea de Apel Bacdu o cerere de recufs gi de
repunere in te
recurs' formulate impotriva sentin{ei civile nr.sl I 2,rn z.
Pdnd ra crarificarea situatiei juridice genoratd de aceste
fapte,
amdnareapromovdrii pr'iectului pentru o viitoare gedinld
de plen.
S-a supun la vot p:ropunerea de supliment urr) uproiectuiui
ordinii de
cu 30 voturi "pentru", p."prn.tia de suplimentare a ordinii de
aprobatd,.

S-a supus la vot prroiectul

ordinii de zircu Suplimentdrile aprobate:

rale

de

pentru

cincba

tarea

Icd.a
Lul de

I.Lapunctul 1 al ordinri

de

zia fost inscris Proiectul de hotirffre

vind

incetarea de drept a mandatului unui consilier judefean.
S-a supus la vot proiectul de hotdr0re
Cu 30 voturi "perttru", hotdr irea a fost adoftatd'

tru
II. La punctul 2 aI ordin\t de zia fost inscriB Proiectul de hotflrflre
rivind
modificarea Hotiririi consitiului Jude{ean Neam{ nr,340120t1
in cadrul col isiilor
desemnarea reprezentan{ilor Consiliutui Jude{ean Neam{
ql
prevenirea qi eliminarea violen{ei, t1l"to,:.=* :::I le
pentru
*0i.".-rii"ii
la
i" *"ai*l qcolar qi promo v Lr e interculturaliti{ii, consti
nivelul unitifilor de invIf[mffnt special din jude{ul Neam{
ju
afi ca
tntrucdi acest proiect a presupus desemnprea unui consilier
ucalie
pentru
membru al comisiei constituite la nivelul Cefrtrului $colar

Incluzivd Roman, a fost necesar s[ se recurged la vot secret'
de
S-a prezeniat procedura de vot, ptevdnttdde regulamentul
funclionare a Consiliului Judelean Neam{:
16 qi la
De asemenea, s-a pr pus ca aceea$i procqdur[ de vot s6 fie val
proiectul inscris la Pct.18.
S-au supus la vot aceste ProPuneri:
Cu 30 voturi "pentru", procedura de vot sdcret a fost aprobatS'
S-a frcut urmdtoarea Propunere:
- Banu Gabriela;
oblinut
Dupd deschiderea urnei si numdrarea buletinelor de vot surmdto arele rezultate

:

lui Judetean
ie Incluzivd

pentru
Neam{ in cadrul comisiei constituite la nivelul Centfirlui $colar
Roman.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrAree a fost adoptatd'

III.

atribu
activit

re privind
La ounctul 3 al ordinii de zi a fost inEcris Proiectul de hoti
prin concesiune a g( unii unor
erea contractului
'Delegarga
nte ale serviciului de salubrizare a uniti{ilor ad inistrativ-

teritoriale membre ale Asociafiei d9 Dezvoltare

Intet

munitari

,,ECONEAMT" din Zont1, Judeful Neam{'l'

S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd'

re privind
n Neam{ a
bilitare.

2

V' La punctul 5 al ordinii

i.T:li:-a
jude{ean.
VI'

de zi a fost inscris Proiectul de hotirare prii,ind
temelor de proiectare af,erente unor obiective de investi{ii de interes

S-a supus la vot proir:ctul de hotdrdre:
Cu 30 voturi ,,pentnr,,, hotdrArea a fost adoptatd.
La punctul 6 al ordinLii de zi a fost inscris Proiectul

de hotirare prrivind
utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judefului
Neamf.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 30 voturi ,,pentruL',, hotdrdrea a fost adoptatb.

VII' La punctul 7 al ordinli de zi a fost inscris Proiectul

Hotiririi

Clonsiliuluri Jude{ean Neam{

nr.

hotirare pgntru
30d/201g privind

de

nor activitifi finanfate integral din venituri proprii la nivelul
defene,rG.T"lftrileanu,' Neamf.

S-a supus la vot proiectul de hotbrAre:
Cu 30 voturi "pentru',, hotdrdreaa fost ad,optatl.

VIil.
modificarea
intruc

al ordinii de zi
iectul de hotirdre prlivind
ri ale Consiliu
amf.
ct a presupus v cu privire la persoane, a fbst necesarl s6

la vot secret.
S-a fdcut urmdtoarea propunere pentru:

se recurg5.

A'

Comisia de solu{ionare a contestalfiilor depuse in cadrul
concursului pentru ocuparea funcfiei de director oe ingrijiri
la Spitalul

o

d -Judefean deUrgenfdpiatraNeamf:
- Domnul Cdtdlin C,HIJEI;
B' Comisia de concurs pentru ocuparea funcfiei de director medi,bal
la Spitalul Judefean de Urgen{i piartra Neamt:
'
- Domnul Cdtdlin CJHIJEI;
Dupd deschiderea urnei si numdrarea buletinelor de vot s-au obllinr,rt
-rmdtoarele rezultate :
A' Comisia de solu{ionare a contesta{iilor depuse in cadrul concursului
pentru ocuparea luncfiei de director de ingrijiri la Spitalql
Jude{ehn
de Urgen ld piatra Neam{:
- Domnul Cdtdlin CTJITEI - 30 v
B. Comisia de concurs pen.fru
La Spitalul Judefean de UrE;en{i piatra
- Domnul Cdtdlin CI{ITEI - 30 v

S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrdreaa fost adoptatd.

---

IX. La punctul 9 al ordinii

de zi a fost inscris Proiectul de hotir6re prrivind
completarea inventarului domeniului public al Judelfului Neamf.
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptatdl.

X. La punctul 10 al ordinii de zi a fost inscris Ploiectul de hotirfire privind
aprobarea fondurilor necesare organizirii qi desfiquririi olimpiadplor qi
concursurilor qcolare jude{ene in anul 2019.
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd.

XI. La punctul 11 al ordinii de zi a fost inscr[s Proiectul

cle

hotifire

cu

privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acfiune privind
serviciile sociale administrate qi finan{ate din bugqtul Comunei Horia
ftentru
anul 2019.

S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptatili

XII. La punctul

a.i

12 aI ordinii de

zi a fost

Proiectul cle hotit'fire cu
privire la emiterea avizului consultativ pentru ptantrl anu I de ac{iune privind
serviciile sociale administrate si finan{ate din bugetuf Comunei pdngira{ipentru
anul 2019.
insclJis

S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd,

XIII. La punctul

13 al ordinii de zi a fost inscrtis Proiectul de hotirare cu
privire Ia emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acfiune
$rivind
serviciile sociale administrate qi finan{ate din bugepul oraqului r6rgu^Neamt

pentru anul 2019.

S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 30 voturi'opentru", hotdrdreaa fost adoptatd.

XIV. La punctul 14 aI ordinii de zi afost inscris Ppoiectul de hotirf,re privind
aprobarea proiectului ,, Obiectiv: colecteazi selectivl' qi a cheltuielilor lejate de

proiect.

S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptatd.
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XV. La punctul 15 al ordinii de zi afost inscris P{oiectul de hotirffre privind
aprobarea Regulamentului de organizare qi funilionare a aparatului de
specialitate al Consitiului Jude{ean Neamt.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 30 voturi'opentru", hotdrdreaa fost adoptatd.

:f
t::
ril

s Proiectul de hotifffre
tru unele obiective de
privind aprobarea documentaliilor tehnico-economice
investifii de interes public judefean.
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu 30 voturi'opentru", hotbrdrea a fost adoptatd.

XVI. La punctul 16 aI ordinii de zi a fost i

hotirflre privind
luarea unor misuri in vederea participirii Direcfie Generale de Asistenti
native pentru o nou[
Sociali qi Protecfia Copilului Neamf in proiectul ,,A
vialil".
XVII. La punctul

17 aI ordinii de zi a fost inscris

iect de

S-a supus la vot proiectul de hotdr0re:
Cu 30 voturi'opentru", trotdrArea a fost adoptatd.

La punctul 18 al ordinii de zi este inscris Proiectul de hot[rire cu
privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul nual de acfiune privind
serviciile sociale administrate pi finanfate din bugetul omunei Sdbioani pentru
anul 2019.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd.

XVIL

is Proiectul de hotir6re
ice pentru obiectivul de
Urgenfi Piatra Neam{Jude{ean
investi{ii de interes public judelean
"Spitalul
Sectii Medicale, Chirurgicale, Centru de Radioterapie i Oncologie Medicali.

XIX. La punctul 19 al ordinii de zi a fost
privind aprobarea unor documentatii tehnico-eco

S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd.

XX. Diverse.
a. Raport de activitate pe anul2018;
Raportor: Direclia Generald de Asistenld SocialS

Protec{ia Copilului Neamf

b. Raport de activitate pe anul2018;

Raportor: Comisia de Evaluare a Persoanelor A

Ite cu Handicap NeamJ

c. Raport

de activitate pe anul2018;
Raportor: Comisia de Analizd 9i Solulionare a Cererilor de Admitere in
Centre Publice pentru Persoane Adulte cu Handi

privind aplicarea, la nivelul Consi iului Jude{ean Nearhf'
prevederilor Legi i nr,52 12003 privind transpa fa decizional[;

d. Informare

a

Raportor: Secretarul Judelului

Raport privind activitatea de solufionare
anul 2018;
Raportor: Secretarul Judelului

a

ilor qi audienfelor in

5+ r

f'
H:,tJtfrllgetului

;;i

raportul evenimentutul

619 de

criciun

ra Neam{,

Raportor: centrur pe'tru curturd qi
Arte carmop Saecurare Neamt

h. Decont Gala

,,Dynar
Ju<

Raportor: Direcfia

$.dlfif."ifiind

Show,,
Sport qi Tirleret Neam!

alte probleme inscrise in ordinea
de

zi,s-au

SECRETARUL JUDETULUJ.
Bogdan BOSOVICI

ilD'-

declarat inchise lucrdrile

