CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
EXTRAS MINUTA
de desfiqiurare a qedinfei ordinare a Consiliului Judefean Neamf
din 20 Iunie 2019. ora 16:00
Convocarea a fost ftcutd
publice locale nr. 21512001.

in conformitafe cu prevederile Legii administraliei

In

conformitate cu Dispozilia preqe{intelui Consiliului Judelean Neam!
nr.36912018 privindl desemnarea unei persoafie, lucrdrile ;;edinfei ordinare au fost
conduse de domnul'vicepreqedinte Ion Asaftei.
Av6nd in vedere cdla aceastd gedinld au fost prezen\i 28 consilier:i judeleni din
totalul de 33 de consrilieri in funcfie, s-a declaraf gedinla ca fiind legal constituitd.

A. in conformiterte

cu prevederile Legii qf. 2I5D0A|, S-o supuri spre aprobare

con{inutul procesului-verbat al gedinfei desfbgqratd in data de 24 mai 2A19.
Cu 28 voturi,,pefltru", procesul-verbal a fost aprobat.

De asemenea, s-a supus spre aprobare coprlinutul procesului-verbal al qedinfei
desfbquratd in data de 30 mai 2019.
Cu 28 voturi ,,pentru", procesul-verbal a fost aprobat.

Ordinea de zi propusd pentru aceastd
comunicatd in timp util.
Fali de ordinea cle zi ini1ia15, s-a prop
hotdrAre, gi anume:

qed]in{6

a fost cea publi

catd

in presd qi

rs guplimentarea acesteia cu 6 proiecte de

1. completarea inventarului domeniului public al Judefului Neam{ cu unele
le, precum qi darea in adrlninistrare a acestoral

2.

statului de func{ii al ap4ratului de specialitate al Consiliului

in

1mt;

executare a Sentinfei pivile nr.937Cl20l8 pronun{ati de
Tribunalul Neam{ in dosarul nr.1087 1X0312018,
4. completarea inventarului domeniului public al Judefului Neam{ cu unele
bunuri imobile, precum qi darea in adrlninistrare a acestoral
5. modificarea istatului de funcfii al ap{ratului de specialitate al Consiliului

3. punerea

Jude{ean Neatm{;

in

executare a Sentin{ei pivile nr.937C/2018 pronun{ati de
Tribunalul Neamf in dosarul nr.1087 l\03/2018,
transmise dumneavoastrd in timp util qi dezbdige in comisiile de specialitate.
S-a propus ca cele 6 proiecte de hotdr6re suplimentare sb fie anali'zate la punctele
15-20 de pe ordinea de zi, inaintea proiecfului de hotdr6re privind actualizarea
Monografiei economic-militare ajudelului Nea{n1, care va fi renumerotat.

6. punerea

(Au intrat in sala de sedinte doamna conlilier judetean Isciuc Mihaela, si domnul
consilier judelean Lucaci Gabriel)
S-a supus la vot propunerea de suplimentlr" uproiectului ordinii de zi .
cu 30 voturi '"pentru", suplimentarea orpinii de zi a fost aprobatd.

S-a supus la vot proiectul ordinii de zi:
Cu 30 voturi "pentru", ordinea de zi afi

aprobatd.

E. I. La punctul 1 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirdre pentru
modificarea Hotirffrii Consiliului Jud{fean Neamf nr.156/2016 privind
imputernicirea reprezentanfilor Consiliului fudefean Neam{ in cadrul adundrilor
generale ale ac{ionarilor ale agenfilor econoniici de interes judefean.
Intrucdt acest proiect a presupus
unei persoane ca reptezentant in
AGA la Societatea Crcmercial6,TROLEIBrJZWS.A. NeamJ, a fost necesar sd se recurgd
la vot secret.
S-a prezentat proceduri de vot, prev:ilfuutd, de regulamentul de organizarc gi
funclionare a Consiliului Judelean Neam!:
S-a supus la vot aceastd propunere:
Cu 30 voturi "pentru", procedura de vot secret a fost aprobatd.
S-au fdcut urnndtoarele propuneri:
- Luca Iulian ;
- Stavarache Valentin Constatin
Dupd deschiderea utnei si numdrarea bufetinelor de vot s-au ob{inut urmdtoarele
rczultate:
- Luca Iuliarr - 14 voturi ;
- Stavarache Valentin Constatin -16 volturi
A fost desemnat domnul Stavarache
la Societatea Comerciald TROLEIBUZUL S
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re
Cu 30 voturi "pentru", hotdr6rea a

II. La punctul 2 al ordinii de zi a fost insqris Proiectul de hotir6re cu privire la
emiterea avizului consultativ pentru Planul a4ual de acfiune privind serviciile sociale
administrate qi finan{ate din bugetul Comunqi Pipirig pentru anul 2A1-9.
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptat5.

III.

La punctrul 3 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirffre privind
Iuarea unor misuri
participirii Difecfiei Generale de Asisten{i Sociali qi
Protec{ia copilului .
roiectul ,,Mobflitate fdrd bariere".

v

S-a supus la
de hotdr6re:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptatd.

IV. La punctul 4 al ordinii

de zi a fost inscris

misuri in vederea participirii Direc{iei
Copilului Neamf in proiectul ,,O noui qan
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatS.

V. La punctul 5 al ordinii de zi a fost inscris Prqiectul de hotirire privilnd luarea unor
mdsuri in vederea participirii Direc{iei Gerferale de Asisten{i Sociali qi Protec{ia
Copilului Neam{ in proiectul ,,ACCES la diVersitate".
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrArea a fost a{optat6.

VI. La punctul 6 al ordinii

de zi a fost inscris

unui mandat special.

{roiectut de hotirdre privind acordarea

S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:

Cu 14 voturi "pentru" " (Asaftei I rn, Afloari Mihai, Andoni Dragoq-Nicolae,
Apostoae Ilie, Baciu Vasile, Boacd Dan, Bourcganu Adrian, Corduneanu Eduard, Cosma
Florin-Mihai, Diacorru Adrian, Grumezescu Flo[in, Onu Bogdan, Puqcaqu Neculai,Luca
Iulian) 15 "ablineri" (Acatrinei Dumitru, Acfocdrldno
eliuLucian, AzoileiLd,crdmtoara, Banu Gabriela, $uhuqanu
op$a
Florin-Adrian, Isciuc Mihaela Elena, Lucaci G{briel, Ne
ache
Valentin-Constantin, Stoica Mihai-Doru, Ioni!5 Florin Tiberiu, Ungurianu Cristian) si o
neparticiparela vot (Dumitraqcu Dionisie) hotdrprea a fost respinsd.

VII. La punctul 7 aI ordinii de zi a fost i[rscris Proiectul de hotir0re privind
completarea invent:lrului domeniului public 4l Jude{ului Neamf.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdr6rea a fost a{optatd.

V[I.

La punctul 8 al ordinii de zi a fost inscris proiectul de hotirffre privind darea in
administrare a unor terenuri aparfinind donfeniului pubtic al Jude(ului Neam{.
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdr6rea a fost adoptati.

IX. La punctul 9 al ordinii de zi a fost inscris Prdiectul de hotirire privind modificare^
statului de func{ii al Bibliotecii Judefene ,oG.f.Kirileanu" Neamf.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptatb.

X. La punctul 10 al ordinii de zi a fost inscris Prpiectul de hotirdre penl;ru modificarea
Hotiririi Consiliului Jude{ean NeamInr.9212019 privind aprobarea unei asocieri cu
Municipiul Roman'iln vederea realizdrii unor ac{iuni de interes public jude{ean.
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re:
Cu 29 voturi "pentru", qi o neparticipaqe la vot (Onu Bogdan), hotbrArea a fost
adoptatS.

XI. La punctul 11 al ordinii de zi a fost inscris Pfoiectul de hotir6re privind aprobarea
unei asocieri cu Inspectoratul $colar Jude{$an Neam{ in vederea realizirii unei
ac{iuni de interes public jude{ean.
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptatd.

al
organigramei stat
S-a supus la v

XII. Lapunctul

de hotirire privind aprobarea
ufui Jude{ean de Urgen{ir Piatra-Neam{.

12
qi

lroiectul

):

Cu 30 voturi "pentru", hotdrdrea a fost a{optatd.

ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirire pentru
Consiliului Jude{ehn Neamf nr.97124.04.2019 privind
r de turism pe care Cpnsiliul Judefean NeamI le organizeazd

in anul 2019.

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

XIV. La punctul 14 al ordinii de zi a
tul de hotirffre privind aprobarea
temelor de proiectare aferente un
vesti{ii de interes public judefean.
S-a supus la vot proiectul de
Cu 30 voturi "pentru", hotdrdreaa fost adopt a.

XV. La punctul 15 al ordinii de zi a fost {nscris Proiectul de hotirire privind
completarea inventarului domeniului publiQ al Judefului Neam{ cu unele bunuri
imobile, precum qi darea in administrare a a{estora.
S-a sunus
supus la vof
proiectul d
vot nroiecfirl
d- hotirAre.
hotdrdre:
Cu 30 voturi "pentru", hotirdrea a fost

XVI. La punctul 1,6 al ordinii de zi a fost nscris Proiectul de hotirffre privind
modificarea statului de func(ii al aparatului
specialitate al Consiliului Judetean
Neam{.
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re:
Cu 30 voturi "pentru", hotdr6rea a fost

XVII. La punctul I'7 aI ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirdre pentru
modificarea Hotdririi Consiliului Judetean eam{ nr.l04/2019 privind aprobarea
unei asocieri in vederea realizirii unui proi
de interes public jude{ean.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptat6.

XVIII. La punctul 18
unor misuri de real

js Proiectul de hotir6re privind luarea
investi{ii de interes pubilic jude{ean.

v

S-a supus la
):
Cu 30 voturi "pentru", hotSrArea a fost adoptatd.

XIX. La punctul 19 aI ordinii de zi a
modificarea unor hotir6ri ale Consiliului
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re
Cu 30 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptatd.

4

nii de zi a fost inscris Proiectul de hotirf,re privind punerea
i civile nr.937C/2018 pronun{ati de Tribunalul Neamf in
8.
La acest proiect hotardre s-a fdcut un ampndament
S-a supus la vot amendamentul:

.

Cu 15 voturi "pentru" (Acatrinei Dqmitru, Acioc6rldnoae Aurel,

Agdleanu

Corneliu-Lucian, Azoilei Ldcrdmioara, BanJr Gabriela, Buhuqanu JBogdan, Ciudin
Mircea, Hopga Florin-Adrian, Isciuc Mihaela Blena, Lucaci Gabriel, lt{echita MariusMihai, Stavarache Valentin-Constantin, Stoiba Mihai-Doru, Ionild Florin Tiberiu,
Ungurianu Cristian) 14 voturi "impotrivS" (As{ftei Ion, Afloari Mihai, Andoni DragoqNicolae, Apostoae Ilie, Baciu Vasile, B
Dan, Bourceanu Adrian, Corduneanu
Eduard, Cosma Florin-Mihai, Diaconu Adrian,
Florin, Onu llogdan, Puqcaqu
Neculai, Luca Iulian) qi o ablinere (Dumitragcu pionisie), amendamentul a fost respins.
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrdrea a fost a{optatd.

XXI. La punctul 21 al ordinii de zi a fost fnscris Proiectul de
actualizarea Monografiei economico-militare a jude{ului Neam{.

hotirire privind

S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrArea a fost a{optatd.

XXII. Diverse:

ch
A

[e Consiliul Jude{ean Neam{ in cadrul
tilor qi Scriitorilor de Turism din

11

privind cheltuielile efectu
evenimentului ,rB Zone Folk Rominia",
3. Adresa nr.5894/DGDPC/SSP /ip/201
Drepturilor Copilului qi Adop{ie - clarificirli privind facilitatorul pentru copiii cu
2. Informare

dizabiliti{i gi/sau CES.

Nemaifiind alte probleme inscrise in ordinQa de zi, s-au declarat jinchise lucrdrile
qedinJei.

SECRETARUL JUDETULUI.
Bogdan BOSOMCI

fun-

