CONSILIUL J]UDETEAN NEAMT

EXTRAS. M
de desfigurare a qedinfei extraordi

UTA
re a Consiliului Jude{ean

Neam{
din 28 iunie 2019, ra 11:00
Convocarea a fost fbcutd in conformita e cu prevederile Legii administraliei
publice locale nr. 2l:, /2001.
In conformitate cu Dispozilia preEedi lui Consiliului Judelean Neamt nr.
369/2018 privind desemnarea unei persoane,
Ion Asaftei, vicepreqedinte al
Consiliului Judelean Neam{, a condus lucrdrile dinlei extraordinare.
AvAnd in vedere cd la aceastd qedinld au
t prezenli 22 consilieri judeleni din
totalul de 33 de consilieri in func{ie s-a declarat
rn\a ca fiind legal constituitd.
Ordinea de zi prropusd pentru aceastd gedi
a fost publicatd in presd qi comunicatd
in format electronic.
S-a supus la vot proiectul ordinii de zi.
Cu 22 voturi'"pentru", ordinea de zi afr aprobatd.

I. La punctul 1 al ordinii de zi a fost i

s Proiectul de hotlrdre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 'eren{i proiectului ,rlnvestim pentru
calitate si diversitate" .
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre.
Cu22 voturi "1)entru", hotdr6rea a fost ad

II. La punctul 2 al ordinii de zi a fost i
aprobarea indicatorilor tehnico-economici
to{i copiii".

a

s Proiectul de hotlrdre privind
n{i proiectului ,,$anse egale pentru

S-a supus la vot proiectul de hotdr6re.
Cu22 voturi "1)entru", hotdrArea a fost

III. La punctul 3 al ordinti de zi a fost
rectificarea unor hotirflri ale Consiliului Ju
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre.
Cu22 voturi "l)entru", hotdrdrea a fost

scris Proiectul de
n Neam(.
tatd

hotlrfire privind

IV. Diverse.
Domnii consilieri judeleni Marius-Mihai
ta qi Dumitru Acatrirrei au solicitat
intocmirea unui raport complet de cdtre Direc{ Juridicd qi Relalii Internalionale din
cadrul Consiliului Judefean Neam! cu privire la
tin[a datd de Tribunalul Prahova avdnd
ca obiect stabilirea limitelor de hotar din
teritoriul administrativ aI oragului
Gheorgheni, judeful Harghita qi teritoriul admi strativ al comunei Bicaz:, Chei, judeJul
Neamt.

Nemaifiind alte probleme inscrise in ordi

de zi, s-au declarat inchise lucrdrile

qedin{ei.
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