CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
EXTRAS MINUTA
de desfiqurare a qedinfei ordinare a Consiliului Judefean Neamf din 16
decembrie 2020, ora 15.00
Convocarea a fost fdcutd in conformitate cu prevederile Ordonanlei de Urgenld a
Guvernulur nr.57 I 20 1 9 privind Codul administrativ.
Constatdnd c6 la aceasti qedin!5 au fost prezen\i (online qi in sald) 31 consilieri
jude{eni din totalul de 31 consilieri in func}ie, la care se adaugd preqedintele Consiliului
Judefean, s-a declarat qedinla ca fiind legal constituitS.
Prezen\a s-a frcut de cdtre secretarul general al judefului, atdt on-line prin aplicafia
instalat5, c6t qi la sediu.
In conformitate cu prevederile Codului administrativ, s-a supus spre aprobare
conlinutul procesului-verbal al gedinfei desftquratdin data de l1 decembrie 2020.
Cu32 voturi ,,pentru", procesul-verbal a fost aprobat.

Ordinea de zi propusS pentru aceast6 gedinld a fost cea publicatd in presd qi
comunicatd in timp util.
Fa!6 de ordinea de zi ini1ia15, s-a propus retragerea proiectului de hotdrdre pentru
modificarea Hot[rdrii Consiliului Judelean Neam! nr.l34l20l9 privind aprobarea
organigramei qi a statului de funcfii ale Complexului MuzealNalional Neamf, motivat de
solicitarea managerului instituliei, c6t qi suplimentarea acesteia cu 6 proiecte de hotdr6re,
respectiv:
- aprobarea execu{iei bugetare Ia data de 4 decembrie 2020;
- stabilirea prefurilor medii ale produselor agricole, necesare evalulrii in lei a

arendei achitate in naturl, valabile pentru anul 2021;
- stabilirea pre(ului mediu al masei verziob{inuti de pe pajiqti permanente, valabil
pe anul 2021;
- modificarea HotIrfirii Consiliului Jude(ean NeamI nr.29912018 privind luarea
unor mlsuri in vederea participirii Jude{ului Neam{ in proiectul ,,CRESC capacitl(i antreprenoriale in economia sociali"l
- modificarea statului de func{ii al Spitalului Judefean de UrgengdPiatra-Neam(;
- modificarea Hotiririi Consiliului Judefean Neam{ nr.21612019 privind
acordarea unui ajutor individual de minimis in favoarea Societi{ii Comerciale
DRUPO NEAMT S.A,
transmise qi dezbdtute in comisiile de specialitate.
S-a propus ca proiectele de hot[rAre suplimentare s5 fie analizate la pct. 9-14 de pe
ordinea de zi, inaintea punctului ,,Diverse". Ordinea de zi s-a renumerotat corespunzdtor
retragerii gi suplimentdrilor.
S-a supus la vot propunerea de suplimentare a proiectului ordinii de zi:
Cu voturi "pentru", suplimentarea ordinii de zi a fost aprobatS.
S-a supus la vot proiectul ordinii de zi:
Cu32 voturi "pentru", ordinea de zi a fost aprobatd.

l,La primul punct al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotlr0re privind
modificarea statului de funcfii al Direc(iei Judefene de Eviden{a Persoanelor Neamf.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu32 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatS.

II. La punctul 2 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul

de

hotirire privind

modificarea statului de funcfii al Teatrului Tineretului Piatra Neamt.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu32 voturi "pentru", hotirdrea a fost adoptat[.

III.

La punctul 3 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotlrffre privind
modificarea statului de func{ii al Bibliotecii Jude{ene,,G.T.Kirileanu" Neamt.
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re:
Cu32 voturi "pentrut", hotdrArea a fost adoptatS.

IV. La punctul 4 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotlrire privind
acordarea unor stimulente financiare lunare la nivelul Spitalului Jude(ean de
Urgenfi Piatra-Neam{.
S-a supus la vot proiectul de hot6rAre:
Cu32 voturi "pentru", hotdr6rea a fost adoptat[.

V . La punctul 5 al ordinii

de zi a fost inscris Proiectul de hotirfire pentru
aprobarea temei de proiectare a unui obiectiv de investi{ii de interes jude{ean
aferent proiectului ,rlmbunit5{irea stlrii de conservare a habitatelor de interes
comunitar qi realizarea infrastructurii de vizitare din cadrul Parcului National

CeahlIu";
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re:
Cu 32 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatS.

VI . La punctul 6 al ordinii

de zi a fost inscris Proiectul de
modificarea qi completarea unei conven{ii de asociere.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu32 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd,.

hotlrire privind

VII. La punctul 7 al ordinii

de zi a fost inscris Proiectul de hotirire privind
aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosin{I gratuiti a unor spa{ii
aflate in proprietatea Jude{ului Neam{.
La acest de proiect de hotdrAre s-a propus un amendament.
S-a supus la vor amendamentul :
Cu32 voturi "pentru", amendamentul a fost aprobat.
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re:
Cu32 voturi "pentru", hotirdrea a fost adoptatd.

V[I.

La punctul 8 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotir6re privind
transmiterea in folosin{i cu titlu gratuit a unui bun citre Inspectoratul pentru
Situa{ii de Urgen{I ,,Petrodava" al Jude(ului Neam(.
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S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu.32 ,rolurri "Dent'ru", hotdrdrea a fost adoptatd.

IX . l-a pu.nctul 9 al ordinii de zi a fost inscris

Froiectufl de hotinfin'e pnivind

atoLr"oioar:e e:uecutieri i,:r"ugerLare Xa data de 4 decemhnie 2020.
-l-a- sur-Lr.' lar vot irr"oiectul ole hotdrAre:
Cur i 3 voturi "pentru" 1 B "ablineri" qi o neparticipare la vot (Antochi
t-,manuel) ho Llar i'r ea a iost .respins d.

Alin-Lucian

:\(. I-a;rLtrrctui 1C ai ordinii de zi a fost inscris lProieatul de hotdnfine privind
suahrillrea iprequrl[or,^'iuedhii a)le pirordlunse]or agnicole, necesare evaludniiin lei a arendei
rrciiliuaie irl ncitur'5.r l,ar1iahiXe pemrtru anul 202]1"
S-a suipu-s Ia vot proiectul de hotdrdre:
Ci-r 32 rrciuri'i "pentLLi', hotdrdrea a fost adoptatd.

)LI" LaL irri.rctuil i I al ordirrii de zi a fost inscris lPnofleatufl de hotfinftne pnflvflnad
srlaibilirr"ca prelurilui rmediul an rtaasefi verzn oh$inut5 de pe pajigti pernnanernte, valahil pe
aurrull 2C,21-"

S-a s;,pns 1a vot prorectul d-e hotlrAre:
r-'tt 32 v"lLiri "penirl1", hol:.lardrea a fost adoptatd,.

ia

i:ltncti-il 12 al ordinii de zi a fost inscris lPnoieatul die hotdnfine pemtnu
rnocii.f'lcirea l]lofirf;ril C,onsilflululi JIudlefeam NeamInr"299l}OliE pnf,vflnd luanea unor
rntlsur"i i-r *,::,:le: Bral"uicrp6Lnii JurdlefulX,ui Nearm{ nm pnoieatufl ,,CRESC -capaciti{i
:1-l-11.
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hotdrdrea a fost adoptatd.
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)aUl:. l rr pi..rrci-il i3 ai ordinii de zi a fost inscris lPnoiectull de lrotdnfine pentnu
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"rfeniill", hatdrdrea a fost adoptat6.

::rL'i),'r. C,:rrslllirirtul "Iude{eam NeamI nr,2l6l20]t9 pnivindl acondarea
-,r,r"yiri;ia, :le lralnuryrls in favoanea Soaiethtii Comaenaiale DR.UFO
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hcilrArea a fost adoptatd.
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