CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

EXTRAS MINUTA
de desfiqurare a qedin(ei extraordinare a Consiliului Jude{ean Neam{
din 30 martie 2020,, ora 12.00
Convocarca a fost lEcutd ir contbrmitate cr.r prevederile Ordonanlei de Urgenfd a
Guvernului nr.57 12019 plivind Codul aclninistrativ.
Clonstatdnd cd la aceastd gedin{a au fbst prezenli 3l consilieri .iude{cni din totalul
dc 31 consilieri in func{ie, s-a declarat qedinla ca fiind legal constituitd.
Ordinea de zi propusd pcntru aceasti qedin{[ a fost cca publicati in presd gi
comunicatd in tirnp r-rtil.
S-a llout precizarea ci proiectele de l.rotirAre inscrise in oldinea de zi indeplinesc
condiliile previzute de art. I 36 alin.(8) din Codul admir.ristrativ, in sensul cd sunt insotite
de lapoartele dilec(iilor de specialitate si avizele cornisiilor de specialitate.
In confbln-ritate cu prevederile Codr-rlui adnrinistrativ, s-a sLlpus spre aprobare
conlil.tutul procesului-verbal al gedin(ei desliqurati in data de 26 lebruarie 2020.
Cu 30 voturi ,,pentld', qi o "ablinere" (Stavarache Valcntin) procesul-r,erbal a lost
aprobat.
S-a supus spre aprobarc continutul procesului-verbal al qcdin{ei desldEuratd in
data de l8 n-raltie 2020.

Cu 29 voturi ,,pentru" qi 2 "ablineri"(Stavarache Valentin, Afloar.i Mihai),
procesul-verbal a fbst aprobat.
[a!d de ordinea de zi ini1ial6, s-a proplrs suplimentarea acesteia cu un proiect de
hotdrdre (1ir'6 documente anexate).
S-a suplrs la vot propunerea de suplimentare a proiectului ordinii dc zi.
Cu 15 voturi "pcntlu" (Acatrinei Durnitru, AciocAr.ldnoae Ar-u.cl, Agdleanu
Cornel, Azoilei Licrin.rioara, Banu Gabriela, Buhuqanu Bogdan, Ciudin Mircea,
Dumitraqcr-r Dionisie, Hopga Florin Adrian, Isciuc Mihaela E,lena, Lucaci Gabricl,
Nechita Marir-rs Mihai, Stavalache valentin constantin, Stoica Mihai Doru, Ungurianr-r
Cristian qi 16 ,,ab1ineri"(Arscne Ionel,, Afloari Mihai, Apostoae Ilie, Andoni DragoqNicolae, Boaci l)an, Bourceanu Adrian, Closrra Mihai-Florin, Diaconu Adrian,
Grurnezescu Florin, Onu Bogdan, Nistor Olga, Puscaqu Neculai, Radr-r Tudorel, Asaftei
Ion, Luca Iulian, Dularni Lauren{iu-Cristinel) suplimentarea oldinii de zi a fosl
respins6.

Ordinea de zi propusd pentru aceaste qedin!6 cste cea publicati in presl
cornunicati in tirrp util.
1. Proiect de hotirAre privind rectiflcarea bugetului Judcfului Neamt pe anul 2020;

qi

2. Proiect de hotirAre privind aprobarea organiglarnci gi statului de f'unc{ii ale Spitalr-rlui
Judelean de Urgeng[ Piatla-Nean.rt;
3. Proiect de hotirArc privind aprobarea olganiglamei qi statului de f'unc{ii ale Spitalr-rlui
de I']sihiatrie "Sf'.Nicolae" Roman:

4. Proiect de hotdrdre

per.rtru completarea

Hot[ririi Consiliului

Judelean Nearn! nr.
9312019 privind stabilirea taxelor, tarifelor qi amenzilol din cornpetcnla de aprobare a
Consiliului .ludetean Ncam!, pentru anul fiscal 2020;
5. Proiect dc hotdrdre privind aprobarea costului mediu lunar/copil pentru contraclal'ea
de servicii sociale pentru anul 2020;
6. Proicct de hotirAre privind aprobarea costului anual de intretinere pentru copilul aflat
in situalii speciale, pentru anul 2020;
7. Proicct de hotdt'dre privind aprobarea costului anual de intletinere pentru adultul af'lat
in situalii spcciale si a costului mediu lunal de intrelinere pentru contractarea de servicii
sociale, pentlu anul 2020;
8. Diverse.
S-a Idcut precizat'ea cd proiectele de hotdr6re inscrise in ordinea dc zi indeplinesc
condiliile previzute de art. 136 alin.(8) din Codul adrrinistrativ, in sensul ci sunt insotite
clc rapoartele direcgiilor de specialitatc qi avizele cot.r.risiilor de spccialitate.
S-a supus la vot proicctul ordinii de zi:
Cu 3I votuli "pentru", ordinea dc zi a l'ost aprobati.

I. La pur.rctul 1 al ordir.rii de zi a fost inscris Proiectul de hotirire privind
rcctificarea bugetului Jude{ului Neam{ pe anul 2020.
S-a supus la vot proiectul de hotdrire:
Cu 3l voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptat5.

II.

La punctul 2 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirAre privind
aprobarea organigramei qi statului de func(ii alc Spitalului Jude(ean clc Urgenti
Piatra-Nea m(.
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Clu 3l voturi "pcntru", l.rotirArea a fost adoptatd.

III.

La punctul 3 al ordinii de zi a fbst insclis Proiectul de hotirAre privind

aprobarea organigramei
ooSf.Nicolae" Roman.

;i

statului de func(ii ale Spitalului de psihiatrie

S-a supus la vo1 proicctul de hotdr6re:
Cu 31 voturi "pcntru", hotirArea a fbst adoptatd.

IV. La punctul 4 al ordinii de zi a fost inscr.is Proiectul de hotirAre pentru
completarea HotirArii Consiliului Jude(ean Ncam( nr. 93/2019 privind stabilirea
taxelor, tarifelor gi amenzilor din compctent:r de aprobare a consiliului Jutle{ean
Neam(, pentru anul fiscal 2020,
La acest proicct de hotarire s-au lormulat 2 arnendamente.
S-a sr-rpus la vot amendamentul fbrmulat de dornnul consilier.judelean Ungurianu

Cristian:
S-a supus la vot amendarnentul:

Cu 3 I voturi "pcntru", arrendarnentul a fost aprobat.
S-a supus la vot arnendauentul fbnnulat dc domnul consilier.judetean Radu

-l'r,rdorel:

S-a supus la vot arnendamentu I :
Cu 3 1 voturi "pentl'u", amendamentul a fbst aprobat.
S-a supns la vot proiectul de hotirAre:
Cu 31 voturi "pentru", l.rotirArea a fost adopratd.

V. La pr.rnctul 5 al ordinii dc zi a fbst inscris Proiectul de hotirire privind
aprobarea costului mediu lunar/copil pentru contractarea de servicii socialc pentru
anul 2020.
S-a supus la vot ploiectul de l.roldrAr.c:
Cu 3 l voturi "pentru", hotir.Area a fbst adoptati.

VI. La punctLtl 6 al ordinii de zi a lost insclis Proiectul de hotirire privind
aprobarca costului anu:rl de intretinere pentru copilul aflat in situatii speciale,
pentru anul 2020.
S-a supus la vot proicctul de hotdrAre:
Clu 31 voturi "pcntru", hotdrArea a fbst adoptatA.

VII. La punctul 7 al ordinii de zi a fbst inscris Proiectul de hotirAre privind
aprobarea costului anual de intre{inere pentru adultul aflat in situa(ii spcciale si :t
costului mediu lunar de intrctinere pentru contractarea de servicii sociale, pentru
anul 2020;
S-a sr-rpus la vot ploiectul de hotiirAre:
Cu 3l voluli "pentru", hotArarca a fbst adoptati.

VIII. Diverse.
Nellraillind altc problerne inscrisc in ordinea de zi, s-au declarat inchise lucrdrile
Eedinlei.
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