CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

Proces-verbal

Sinteza dezbaterilor gedin{ei extraordinare, de indatfl, a
Consiliului Jude{ean Neam( din 8 ianuarie 202t, ora 12:00,
intocmitilinbaza prevederilor art. L38 alin. (13) din Ordonan{a de
Urgen{fl a Guvernului nr.57t2019 privind Codul administrativ
Lucrdrile qedinlei sunt conduse de domnul pregedinte Ionel Arsene. La gedinlI
particip[ de drept secretarul general al judelului, precum 9i qefii serviciilor de
specialitate din cadrul Consiliului Judelean.
Domnul Ionel Arsene - Bun[ ziuat. Cine lipseqte?
Doamna Daniela Soroceanu - Bund ziua, domnule preqedinte! in momentul de
fa![ lipsesc domnul consilier judelean BuhuEanu Bogdan, doamna consilier judelean
Ciuboiaru Mdd[lina Veronica, iar domnul Cazan Sorin-Dumitru este pe drum, il
aEteptdm sd depund jurdmdntul, d6nsul la momentului jurdm6ntului ar trebui sd fie aici,
urtfit incdt putili incepe pdnd atunci. A sosit domnul Cazan Sorin-Dumitru.
Domnul Ionel Arsene - Perfect. inainte de a incepe vreau si vd urez qi eu La
mul1i ani tuturor! 36 aveli un An Nou bun, dumneavoastrd Ei familiile dumneavoastrd,
sa fim sln6toqi qi s6 ne ajute Dumnezeu s6 realizdm anul acesta ceea ce aqteapt[ nemlenii
de la noi gi ammareincredere cd,vafi un an bun pentru legislativul nemlean. La mulli
ani, inc[ odat[!
Doamnelor Ei domnilor consilieri permiteli-mi s[ declar deschise lucrdrile gedintei
extraordinare, de indat[, a Consiliului Judelean Neam! pentru care a[i fost convocali in
conformitate cu prevederile Ordonanlei de Urgen![ a GuvernuluJ. nr.5712019 privind
Codul administrativ.

La gedinld abserfieazd, urmdtorii

consilieri judeleni: BuhuEanu Bogdan

qi

Ciubotaru MddSlina Veronica.
Constatdnd c[ la aceastl gedin!6 sunt prezenli29 consilieri judeleni din totalul de
31 consilieri in funcfie, la care se adaugd preqedintele Consiliului Judefean, declar qedinla
ca fiind legal constituit[.
Prezenlas-a fbcut de cdtre secretarul general al judefului, atdton-line prin aplicalia
instalat[, cdt qi la sediu pentru consilierii judeleni prezenli.
in conformitate cu prevederile Codului administrativ, supun spre aprobare
continutul procesului-verbal al gedinlei desfbquratdin data de 23 decembtie 2020.
Cine este ,,pentru"?

Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu 30 voturi,,pentru", procesul-verbal a fost aprobat.

Ordinea de zipropusd pentru aceastd gedinld este cea comunicat6 dumneavoastrd:
1 .Depunerea j ur[mdntului de c[tre unii consilieri j udeleni;
2. Proiect de hotdrdre pentru completarea Hotdrdrii Consiliului Judelean Neamf nr.19212020
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean Neam!;
3. Proiect de hotdr6re privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului
Judelului Neam!;
4. Diverse.

Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este ,, pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu 30 voturi "pentru", ordinea de zi a fost aprobatd.

inainte de a trece la primul punct, secretarul general al judeJului doreqte sd facd
o precizare.
Doamna Daniela Soroceanu - in conformitate cu prevederile Ordonanlei de
Urgenld a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, dacd, aveli un interes
personal in problemele supuse dezbaterii qi votului de astdzi, aveli obligalia sd anunlali
la inceputul qedinfei. Hotdrdrile adoptate cu nerespectarea acestor dispozilii legale sunt
nule de drept.
S-a anunlat domnul Antochi Alin - Lucian - Emanuel cd nu participi la punctul
III (Proiectul de hotdrdre privind utilizareaunor sume din excedentul anual al bugetului
Judelului Neam!).
Domnul Ionel Arsene - Dacd s-a mai anunlat cineva? Dacdnu, propun sd intrdm
in ordinea de zil

l.La primul

punct al ordinii de zi este inscris Depunerea

jurimintului

de

unii consilieri jude{eni.
Pentru depunerea jurdmAntului, vd propun urmdtoarea procedurd:
Secretarul general al judelului va chema consilierii judeleni validali,
alfabeticd, iar aceqtia se vor prezentape r6nd, in fala mesei special amenajate.

in

citre

ordine

Persoana apelatd va pune m6na stdngS at6t pe Constitulia RomAniei, cdt qi, dacd este
cazul, pe Biblie, va da citire jurdmdntului, dupd care ya semna cele dou[ exemplare ale
acestuia.

S-a conectat la aplicalie qi domnul Bogdan
Buhuganu, domnule preqedinte !
Domnul Ionel Arsene - in reguld, atunci suntem 31.
Doamna Daniela Soroceanu - 31, da.
Domnul Ionel Arsene - Fac precizarea cd nici formula religioasd din incheierea
textului jurdm6ntului, nici depunerea jurdmAntului cu mAna st6ngd pe Biblie nu sunt
Doamna Daniela Soroceanu

-

obligatorii.
Dupd semnare, un exemplar aljurdmdntului se va inmdna consilierului in cauzd",iar
ce151a1t se va pdstra la dosarul qedinfei.
Trebuie sd fac precizarea cd, potrivit prevederilor art.116 alin.(9), coroborate cu
cele ale art.l72 din Ordonanla de Urgenld a Guvernuluinr.57l2019, consilierii carerefuzd,
sd depund jurdmAntul sunt consideraji demisiona{i de drept.

Invit secretarul general al judelului sd proce deze la apelul nominal.
(se trece la depunerea jurdmdntului dupd procedura de mai sus)
Domnul Cazan Sorin-Dumitru a depus jurdm6ntulprevdzut de lege.
Domnul Ionel Arsene - Multumesc domnului Cazan! Mult succes!
Domnul Hirlan Gheorghe a depus jurdmdntulprevdzutde lege.
Domnul Ionel Arsene - Mult succes, domnule Hirlan! Felicitiri!
Doamna Nechita Marius-Mihai a depus jurdmAntulprevdzut de lege.
Domnul Ionel Arsene - Felicitdri, domnule NechitalMult succes!
Doamna Daniela Soroceanu - Domnule preEedinte, s-a finalizatprocedura!
Domnul Ionel Arsene - Mullumesc, doamna secretar! Trecem la urmdtorul punct
al ordinii de zi.

II. La punctul 2 al, ordinii de zi este inscris Proiectul de hotirflre pentru

completarea Hotir6rii Consiliului Judefean NeamI nr.19212020 privind organizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Jude{ean Neamf, cu avizele corespunzdtoare.
Rog comisia juridicd sd prezinte raportul de avizare la acest proiect.
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Prin acest proiect de hotdrAre, se propune completarea
Comisiei buget, dezvoltare economico-sociald ;i administrarea patrimoniului judelului in
cadrul cdreia au fost desemnafi 6 membri din 7, rdmdndnd un loc liber pentru Partidul
MiEcarea Populard qi completarea Comisiei pentru administralie publicd locald, juridicd,
respectarea drepturilor ;i a libertdlilor cetdlene;ti - unde au fost desemnati 5 membri din
3

7,

rdmdndnd un
Nalional Liberal.

loc liber pentru Partidul MiEcarea Populard qi un loc pentru Partidul

Urmare depunerii jurdmdntului de cdtre domnii Marius-Mihai Nechita, Gheorghe
Htrlan qi Sorin-Dumitru Cazon, se impune completarea respectivelor comisii, cu persoanele
menlionate, conform propunerilor transmise de citre grupul consilierilor Partidului
Mi;carea Populard, dupd cum urmeazi:
A. Pentru Comisia buget, dezvoltare economico-sociall gi administrarea
patrimoniului jude(ului:
l.Sorin- Dumitru Cazan - PMP
Supun la vot completarea componenlei nominale a comisiei:
Cine este ,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Doamna Daniela Soroceanu Vor
35 de voturi "pentru". S-a conectat la
aplicalie Ei doamna Ciubotaru M6ddlina Veronica.

-

Domnul Ionel Arsene

fi

- Cu 35 voturi "pentru",

completarea comisiei a fost

aprobatd.

B. Pentru Comisia pentru administra{ie publicl locall, juridicl, respectarea
drepturilor gi a liberti{ilor cetiteneqti:
Mihai Nechita -PNL
2. Gheorghe Hirlan - PMP
1. Marius-

Supun la vot completarea componenlei nominale a comisiei:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu 35 voturi "pentru", completarea comisiei a fost aprobatd.
Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu 35 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd.

III. La punctul 3 al ordinii de zi este inscris Proiectul de hotlr6re privind
utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Jude(ului Neam{.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile si prezinte avizele la acest proiect:

Domnul C[t[lin Chilei - comisia buget - avizfavorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - V[ supun la vot proiectul de hotdrdre:

Cine este ,,porrtru"?
Cine este,,impotrivS"?
Se abline cineva?

Cu 34 voturi "pentru" qi o neparticipare (Antochi Alin - Lucian
hot[rArea a fost adoptat[.

-

Emanuel),

IV. Diverse.
Domnul Ionel Arsene - Dacd aveli probleme de ridicat la acest punct?
Doamna Daniela Soroceanu - Domnule preEedinte, dacd-mi permiteli s[ intervin?
Domnul Ionel Arsene - Vd rog!
Doamna Daniela Soroceanu - La Comisia pentru industrie, agriculturd, servicii
publice, comerf gi turism, in cursul zilei de ieri s-a procedat la alegerea in calitate de
pregedinte a doamnei Ciubotaru Midilina-Veronica. Au votat 4 consilieri din 7, in condiliile
acestea, doamna Ciubotaru igi poate exercita atribuliile de preEedinte al comisiei. Ar mai
trebui secretarul comisiei s5-1 aleagd in condiliile acestea.
Domnul Ionel Arsene - Perfect. Atunci c6nd se alege secretarul vom fi inqtiinlali.
Doamna Daniela Soroceanu - Da, ;i ar trebui qi la Comisia pentru administralie
publicd 1oca16, juridicd, respectarea drepturilor gi alibertd,tilor cetdlenegti aceeagi chestiune,
unde avem doar preqedinte qi ar trebui sd se aleagd, secretarul.
Domnul Ionel Arsene - Bine, atunci cAnd o sd se aleagd,ne inqtiinfeazd.
Doamna Daniela Soroceanu - Da, da. Mullumim!
Domnul Ionel Arsene - in reguld.Dacdvreunul dintre consilieri mai are de ridicat
a punctul Diverse? Dacd nu, nemaifiind alte probleme inscrise in ordinea
de zi, declar i ,hise lucrdrile gedinlei qi vd mullumesc! inci odatd La mulli ani si un An
Nou bu
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