CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
EXTRAS MINUTA
de desfigurare a qedin(ei extraordinare, de indati,
a Consiliului .lude{ean Neam(
din l6 iunie 2020, ora 11.00
Convocarea a lost tbcuti in conformitatc cu prevederile Ordonanlei de lJlgenfd a
Guvernu|-ri nr.51 I 20 1 9 privind Clodul adm i n i strativ.
Constatind cd la aceastd qedinld au lbst prezen{i (online gi in sal6) 30 consilieri
jLrdeleni din totalul de 31 consilieli in fr-rnc1ie, s-a declarat sedinta ca fiind legal
constituita.
Prezenla s-a lEcut de ciitlc sccrctarul gcneral al .judefului, at6t on-line prin
aplica{ia instalatd, cAt qi 1a sediu.
Ordinea de zi propr-rsd per.rtru aceastd gcdin![ a lbst cea publicat[ in plesd qi
cornunicatd in timp util.
S-a fbcut precizalea cE proieclele de hotirdre ir.rscrise in ordinea de zi indeplinesc
condiliile prevdzute de art. 136 alin.(8) din Clodul administrativ, in sensul ci sunt insolite
dc rapoarlele direcliilor dc specialitate qi avizele cornisiilor de specialitate.
S-a supus la vot proiectul ordinii de zi:
Cu 30 voturi "pentru", ordinea de zi a fbst aprobati.

I. La punctul I al ordinii de zi a fbst inscris Proiectul de hotirAre privind luarea
unor misuri in vederea participirii Direc(iei Gener:rle de Asisten(I Sociali gi Protec(ia
Copilului Neam( in proicctul ,,CARE - Comunitate pentru Alternative familialc,
Rccuperarc qi Egalitatc".
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu 30 voturi "pentru", hotdrArca a lost adoptatS.

lI.

La punctul 2 al ordinii de zi a fost ir.rscris Proiectul de hotirire privind
luarea unor mlsuri in vederea participirii Direc{iei Generale de Asistcn{i Sociali

;i

Protec(ia Copilului Ncam!

in

proiectul ,,$ANSE BGALE PENTRU TOTI

COPIII".
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu 30 voturi "pentlu", hotirdrea a fost adoptatS.

La punctul 3 al ordinii dc zi a fbst inscris Proicctul cle hotirire privind
luarca unor misuri in vederea participirii Direc(iei Generale de Asisten{i Sociali
gi Protec{ia Copilului Neam{ in proiectul ,,INVESTIM PENTRU CALITATE SI

lII.

DIVERSITATE".
S-a supus la vot proiectr-rl de hotdrAre:
Cu 30 r,oturi "pentru", hotilArea a fbst adoptati.

IV. La punctr-rl 4 al olclinii

hotirAre privind
finalizarea procedurilor dc

de zi a fbst inscris Proiectul de

aprobarea devizelor generale actualizate

dupi

achizitie qi a contribu(iei proprii a .fude{ului Neam( pentru realizarea unor
obiective de investi(ii dc interes public jude{ean.
S-a supus la vot proiectul de hotlrAre:
Cu 30 voturi "pentru", hotirdrea a fbst adoptata.

V. La pur.rctr-rl 5 al oldinii de zi a lbst inscris Proiectul de hotirire privind luarea
unor misuri in legirturi cu Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local prin concesiune in Asociafia de Dezvoltare Intercomunitari
,,URBTRANS" nr.8/391 8/1 3.09.201 6.
S-a supus la vot proiectul de hot[rAre:
Cu 29 voturi "pentru", qi o ablinere (Ungr-rrianu Cristian), l.rotirArea a fbst adoptati.

VI. Diverse.
Nef"rind altc problerne inscrisc ir.r ordinea de zi, s-au declarat inchise
pedinlei.

SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI
Daniela SOROdEANU
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