CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
EXTRAS MINUTA
de desflgurare a qedin(ei extraordinare a Consiliului Jude{ean Neamf din
19 ianuarie202l, ora 16.00
Convocarea a fost fbcutd in conformitate cu prevederile Ordonanlei de Urgen!6 a
Guvernului nr.57 I 20 1 9 privind Codul administrativ.
ConstatAnd cd la aceasti gedinlb au fost prezen\i (online gi in sal6) 30 consilieri
judeleni din totalul de 34 consilieri in funclie ,la care se adaugd pregedintele Consiliului
Judelean, s-a declarat gedinla ca fiind legal constituitS.
Prezen[a s-a fdcut de cdtre secretarul general al jude]uhi, atdt on-line prin aplicalia
instalatS, cAt qi la sediu.
In conformitate cu prevederile Codului administrativ, s-a supus spre aprobare
conlinutul procesului-verbal al qedinfei desfdquratd, in data de 8 ianuarie 2021.
Cu 31 voturi ,,pentru", procesul-verbal a fost aprobat.

in conformitate cu prevederile Codului

administrativ, s-a supus spre aprobare
conlinutul procesului-verbal al gedinfei desf5quratd, in data de 12 ianuarie 2021.
(s-a conectatla aplicalie domnul consilier judelean Dulamd Laurenliu-Cristinel)
Cu32 voturi ,,pentru", procesul-verbal a fost aprobat.
Ordinea de zi propusd pentru aceastd gedintd a fost cea publicatdinpresd gi
comunicatd in timp util.
S-a fbcut precizarea cd proiectul de hotdr6re inscris in ordinea de zi indeplineqte
condiliile prevdzute de art.136 alin.(8) din Codul administrativ, in sensul cd este insotit
de raportul direcliilor de speci alitate qi avizele comisiilor de specialitate.
(s-a conectatla aplicafie domnul consilier judelean Buhuqanu Bogdan)
S-a suspus la vot proiectul ordinii de zi:
Cu 33 voturi "pentru", ordinea de zi a fost aprobatd.

l. La primul punct al ordinii de zi a fost inscris Proiectul

de hotlr0re privind
aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat cu Agen(ia pentru Dezvoltare
Regionall Nord-Est in vederea finan!5rii serviciilor de proiectare pentru doui
proiecte de interes public jude{ean.
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re
Cu 33 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptat[.

II. Diverse.
Nemaifiind alte probleme inscrise in ordinea de zi, s-au declarat inchise lucr6rile
qedinlei.
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