CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
EXTRAS MINUTA
de desfiqurare a gedin{ei extraordinare a Consiliului Jude(ean Neam(
din 3 aprilie 2020, ora 16.00
Convocarea a fost ldcutd in conformitate cu prevederile Ordonanlei de Urgenfd
a Guvemului nr.5712019 privind Codul administrativ.
ConstatAnd cd la aceastd qedinld au fost prezen{i (online qi in sal6) 18 consilieri

jude{eni (Arsene Ionel, Afloari Mihai, Ag6leanu Cornel, Apostoae Ilie, Andoni
Dragoq-Nicolae, Boac6 Dan, Bourceanu Adrian, Cosma Mihai-Florin, Diaconu
Adrian, Grumezescu Florin, Nistor Olga, Onu Bogdan, Puqcaqu Neculai, Radu
Tudorel, Asaftei Ion, Luca lulian, Dulamd Lauren{iu-Cristinel, Ungurianu Cristian) qi
13 consilieri judeleni absenli (Acatrinei Dumitru, Acioc6rldnoae Aurel, Azoilei
Ldcrdmioara, Banu Gabriela, Buhuqanu Bogdan, Ciudin Mircea, Dumitragcu
Dionisie, HopEa Florin Adrian, Isciuc Mihaela Elena, Lucaci Gabriel, Nechita Marius
Mihai, Stavarache Valentin Constantin, Stoica Mihai Doru), din totalul de 31
consilieri in funclie, s-a declarat gedin{a ca fiind legal constituiti.
Prezen\a s-a fEcut de cdtre preqedintele Consiliului Judelean Neam{, atl.1
on-line prin aplicalia instalatd,, cdt Ei la sediu pentru consilieriijudeleni din sal6.
Ordinea de zi propusd pentru aceastd qedin!6 este cea publicatd in presd qi
comunicati in timp util.
1 .Proiect de hotdrAre privind aprobarea contribuliei Judelului Neam! la realizarea de
cdtre Asocialia de Dezvoltare Intercomunitard EURONEST a obiectivului de
investifii ,,spitalul Mobil Covid 19 Regiunea Nord-E,st Romdnia";
2. Proiect de hotdr6re pentru revocarea Hotdr6rii Consiliului Judefean Neam! nr.
57117.02.2020 privind aprobarea Programului pentru acordarea finanldrilor
nerambursabile, valabil pe anul 2020;
3. Proiect de hotdrAre privind rectificarea bugetului Judelului Neam! pe anul 2020;
4. Proiect de hotdrare privind aprobarea contribuliei Judelului Neam{ la Societatea
Nalionald de Cruce RoEie din RomAnia- Filiala Neaml pentru anul2020;
5.Diverse.

S-a ldcut precizarea cd proiectele de hotdrAre inscrise in ordinea de zi
indeplinesc condiliile prevdzute de ar1.136 alin.(8) din Codul administrativ, in sensul
cd sunt insofite de rapoarlele direcliilor de specialitate gi avizele comisiilor de
specialitate.

Domnul Cristian Ungurianu s-a deconectat de pe aplicalie.
S-a supus la vot proiectul ordinii de zi:
Cu 17 voturi "pentru", ordinea de zi a fost aprobatd (vot electronic, text pe
aplicalie, qi/sau exprimare voca16, cAt gi vot exprimat prin ridicare de mAnd de cdtre cei
prezen{i in sala).
I.La punctul 1 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirffre privind
aprobarea contribu{iei Jude{ului Neam{ la realizarea de citre Asocia{ia de
Dezvoltare Intercomunitari EURONEST a obiectivului de investi{ii ,,Spitalul
Mobil Covid 19 Regiunea Nord-Est RomAnia".
I

La acest proiect de hotdrAre s-a propus un amendament formulat de cdtre
domnul Ungurianu Cristian.
S-a supus la vot amendamentul:
Cu 17 voturi "impotriv6", amendamentul a fost respins (vot electronic, text pe
aplicafie, qi/sau exprimare vocal6, cat qi vot exprimat prin ridicare de m6nd de cdtre cei
prezenli in sald).
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re:
Cu 17 voturi "pentru",hotdrArea a fost adoptat[ (vot electronic, text pe aplicafie,
qi/sau exprimare vocal6, cAt qi vot exprimat prin ridicare de mAnd de citre cei prezenli

in sald).

II. La punctul 2 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirfire pentru
revocarea HotirArii Consiliului Judetean Neam{ nr. 57117.02.2020 privind
aprobarea Programului pentru acordarea finan{irilor nerambursabile, valabil
pe anul 2020.
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu 17 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptatd (vot electronic, text pe
aplicalie, gi/sau exprimare vocal6, cAt qi vot exprirnat prin ridicare de m6nd de citre cei
prezenli in sal[).

III. La punctul 3 al ordinii

de zi a fost inscris Proiectul de
rectificarea bugetului Jude(ului Neam{ pe anul 2020.
S-a supus la vot proiectul de hotirdre:

hotirire privind

Cu l7 voturi "pentru",

hotdrdrea a fost adoptata (vot electronic, text pe
aplica{ie, qi/sau exprimare vocald, cdt Ei vot exprimat prin ridicare de mAnd de cdtre cei
prezen(i in salS).

IV. La punctul 4 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirdre privind
aprobarea contribu{iei Jude(ului Neam( la Societatea Na{ionali de Cruce Roqie
din Rom6nia- Filiala Neam( pentru anul 2020.
La acest proiect de hotdrdre s-a propus un amendament formulat de citre
domnul Ungurianu Cristian.
S-a supus la vot amendamentul:
Cu 17 voturi "impotrivd", amendamentul a fost respins (vot electronic, text pe
aplicafie, qi/sau exprimare voca16, cAt qi vot exprimat prin ridicare de mAni de cdtre cei
prezen{i in salS).
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu 17 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptatd (vot electronic, text pe aplica{ie,
qi/sau exprimare vocal6, cAt qi vot exprimat prin ridicare de mAnd de cdtre cei prezenli
in sal6).
V. Diverse.
Nemaifiind alte probleme inscrise in ordinea de zi, s-au declarat inchise
lucrdrile qedin{ei.
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Daniela SOROCEANU ,a.,

