CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

EXTRAS MINUTA
qedinfei
de desfiqurare a
ordinare a Consiliului Jude{ean Neamf
din il9 noiembrie 2018. ora L5:00
Convocarea a fost fbcutd in conformitate cu prevederile Legii administraliei
publice locale nr. 215 12001.
Avdnd in vedere cd.Iaaoeastd qedin!6 au fost prezenli 33 consilieri judeleni din
totalul de 34 de consilieri in fuirclie, s-a declarat qedinla ca fiind legal constituitS.
in conf,ormitate cu prevederile Legii nr. 21512001, s-a supus spre aprobare
con{inutul procesului-verbal al gedinfei desfbguratdin data 21 noiembrie 2018.
Cu 33 voturi,,pefltru", procesul-verbal a fost aprobat.
in conformitate cu prevederile Legii nr. 21512001, s-a supus spre aprobare
conlinutul procesului-verbal al gedinfei desfigtratd in data 23 noiembrie 2018.
Cu 33 voturi ,,pefltru", prrocesul-verbal a fost aprobat.
Ordinea de zi propusd pentru aceastd gedin{d este cea publicatd in presd gi
comunicatd qi dumneavoastrd
Fa!6 de ordinea de zi inil1ial6, s-a propus suplimerftarea acesteia cu 3 proiecte
de hotbrAre, qi anume:
1. Modificarea Hotiririi Consiliului Judefean Neamf nr. 15712016 privind
desemnarea reprezentan[ilor Consiliului Judefean Neamf in cadrul Consiliilor
de Administra{ie ale Spitalului Judefean de Urgen{i Piatra-Neam{ gi Spitalului
de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Romanl

2. Aprobarda dezmembririi unor imobile aflate in proprietatea Jude{ului

Neam{;
3. Aprobarea unei teme de proiectare aferenti unui obiectiv de investifii de
interes judqfean,
transmise dumneavoastrd in timp util gi dezbdtr:/te in comisiile de specialitate.
De asemenea,Ia punctul Diverse a fost transmisd o Informare privind stadiul
indeplinirii Hotdrdrii Consiliului Judelean Neam! nr.249131.10.2018 privind
acordarea unui mandat special, prezentatd de rcprezentanlii Consiliului Judelean
Neam! in AGA la Compania ltudeteandApaServ SA.
S-a propus ca proiectele de hotdrdre sd fie analizate ultimele pe ordinea de zi,
inaintea punctului Diverse, care va fi renumerotat.
S-a supus la vot propunerea de suplimentare aproiectului ordinii de ziz
Cu 33 voturi "pentru", propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost
aprobatd.
S-a supus la vot proiectul ordinii de zi, cu suplimentirile aprobate:
Cu 33 yoturi "pentru", ordinea de zi a fost aprobatd.

I. La punctul 1 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirire privind
aprobarea Strategiei judefene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada
2018-2022 qi a Planului operafional pentru implementarea strategiei.

S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 33 voturi "pefltrv", hotdr6rea a fost adoptatd.

zi a fost inscris Proiectul de hotirire privind
incheierea unui acord de colaborare cu UAT Municipiul Piatra Neam(in vederea
implementlrii qi monitorizdrri Planului Local de Acfiune pentru Promovarea qi
Protejarea Patrimoniului Culltural in Municipiul Piatra Neam{.

II. La punctul 2 aI ordinii

de

S-a supus la vot proiectul de hotirAre:
Cu 33 voturi "pentru", botdrdrea a fost adoptatd.

III.

La punctul 3 al ordinti de zi a fost inscris Proiectul de hotirire privind
actualizarea Programului de transport public judefean de persoane, prin curse
regulate, pentru perioada 1.01.2014-3 0.06.20 I 9.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 17 voturi "pentru" (Arsene Ionel, Asaftei Ioan, Apostoae Ilie, Afloari
Mihai, Andoni Dragoq Nicolae, Baciu Vasile, Boaca Dan, Bourceanu Adrian,
Ciubotaru MddSlina Veronica, Cosma Florin Mihai, Corduneanu Eduard,
Grumezecu Florin, Luca Iulian, Nistor Olga, Onu Bogdan, Puqcaqu Neculai, Radu
Tudorel) qi 16 "abfineri" (Acatrinei Dumitru, AciocArldnoae Aurel, AgdleanuLucian
Corneliu, Banu Gabriela, Buhuqanu Bogdan, Ciudin Mircea, Dumitraqcu Dionisie,
Hopqa Florin Adrian, Isciuc l\4ihaela Elena, Lucaci Gabriel, Nechita Marius Hihai,
Pelepco Lucian Florin, Stavarache Valentin Constantin, Stoica Mihai Doru, Ioni16
Florin Tiberiu, Ungurianu Cristian), hotdrArea a fost adoptati.

IV. La punctul 4 al ordinii de z\ a fost inscris Proiectul de hotdr6re pentru
modificarea Hotir6rii Corrsiliului Judefean Neamf nr.332/2017 privind
aprobarea incheierii unui protocol de colaborare in domeniul protec{iei copiilor
cu dizabi[tnfi qi/sau cerin{e educafionale speciale.
intrucAt acest proiect a presupus desemnarea unei persoane responsabile cu
cooperarea interinstitulionald qi aplicarea Protocolului de colaborare in domeniul
qi/sau cerinle educalionale speciale in locul
protecliei copiilor cu dizabilitdtri
,t_,
sar sd se recurgi la vot secret.
evdzutd de regulamentul de organizarc qi
De asemenea, aceastd procedurd de vot se aplicd qi in cazul proiectului nr.17
al ordinii de zi suplimentate, respectiv la Proiectul de hotdr6re pentru modificarea

Hotdrdrii Consiliului Judelean Neam!

nr.

I5712016 privind

desemnarea
rcprezentanlilor Consiliului Judlelean Neam! in cadrul Consiliilor de Administralie ale
Spitalului Judglean de Urgenld Piatra-Neam\ gi Spitalului de Psihiatrie "Sf. Nicolae"
Roman.
S-a supus la vot aceastd propunere:
Cu 33 voturi "pentrv", prrocedura de vot secret a fost aprobatd.
S-a fdcut urmdtoarea propunere:
Conache Gavriliu Angela;

-

2

Dupd deschiderea urnei si numirarea buletinelor de vot s-au ob{inut
urmdtoarele rezultate:
- Conache Gavriliu Angela - 30 voturi;
A fost desemnatd doanma Conache Gavriliu Angela ca persoand responsabil5
cu cooperarea interinstitulionald qi aplicarea Protocolui de colaborare in domeniul
protecliei copiilor cu dizabilitiili ;i/sau cerinle educalionale speciale.
S-a supus la vot proiectul de hotbr6re:
Cu 33 voturi "pentru", trotdr6rea a fost adoptatd.

V. La punctul 5 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirire privind
modificarea statului de func{ii al Teatrului Tineretului Piatra Neam{.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 33 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptatd.

VI. La punctul 6 al ordinii

zi a fost inscris Proiectul de hotirdre privind
modificarea statului de func{ii al Complexului Muzeal Judefean Neamf.
de

S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 33 voturi "pentru", trctdrdrea a fost adoptatd.

VII. La punctul 7 aI ordinii de zi a fost inscris Proiectul

hotirAre privind
modificarea statului de func{ii al Spitalului Jude{ean de Urgenfi Piatra Neamf.
de

S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 33 voturi "pentru", trotdrArea a fost adoptatd,.

V[I. I a punctul 8 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotlrAre privind
modificarea statului de funcfii al Direc{iei de Administrare a Parcului Nafionat
Ceahliu.
S-a supus la vot proiecfirl de hotdr6re:
Cu 33 voturi "pentru", hotdr6rea a fost adoptatS.

IX. La punctul 9 al ordinii

de zi a fost inscris Proiectul de

hotirire privind

aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investi{ii de interes
judefean.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 33 yoturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd.

punctu
aprobarea docum
investifii de interes
X. La

inii de zi a fost inscris Proiectul de hotirdre privind
tehnico-economice pentru unele obiective de

udle{ean.
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu 33 yoturi "pentru", hLotdrdrea a fost adoptatd.

XI. La punctul

ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirire privind
aprobarea uriei asocieri cu Direcfia Jude{eani pentru Sport qi Tineret Neamf.
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re:
Cu 33 voturi "pentru", hLotdrdrea a fost adoptatd.
11 al

XII. La punctul

fost inscris Proiectul de hotirffre pentru
aprobarea asocierii cu Inspectoratul $colar Judefean Neamf in vederea
realizdrii unei acfiuni de interes public judefean.
S-a supus la vot proiectul de hot6r6re:
Cu 33 voturi "pentru", trot5r6rea a fost adoptati.
L2 aI ordinii de zi a

XIII.

La punctul 13 al ordinii de zi a fost inscris Proiect de hotirire privind
aprobarea unei asocieri cu Asociafia Romii Romaqcani in vederea realizirii unei
acfiuni de interes public judelean.
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re:
Cu 33 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptatd.

punctul 14 al ordinii de zi afost inscris Proiectul de hotirire privind
aprobarea unei asocieri cu Colegiul Na(ional de Informatici Piatra Neam{ in
vederea realizirii unei acfiuni de interes public judefean.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 33 voturi "pentru", krotdrdrea a fost adoptatS.

XIV.

Ta

XV. La punctul 15 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirire privind
aprobarea unei asocieri cu Cc'muna Alexandru cel Bun in vederea realizdrii unor
lucriri de interes public jude{ean.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 32 voturi "pentru" gi o neparticipare la vot (Stavarache Valentin
Constantin), hotdr6rea a fost adoptatd,.

XVI. T apunctul 16 aI ordinii deziafostinscris Proiectul

de

hotirdre privind

rectificarea bugetului Jude{ului Neamf, pe anul 2018.
S-a propus un amendament:
S-a supus la vot amendamentul:
Cu 3 1 voturi"pentru" qi2 nepar:ticipdri la vot ( Dumitraqcu Dionisie qi Pelepco
Lucian Florin), amendamentul a fost aprobat.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 31 voturi"pentru" qi 2 neparticipari lavot ( Dumitragcu Dionisie qi Pelepco
Lucian Florin), hot6rdrea a fost adoptatd.

XV[.

La punctul 17 aI ordinii de zi este inscris Proiectul de hotirire pentru
modificarea Hotir6rii Consiliului Jude(ean Neamf nr. 15712016 privind
desemnarea rgprezentan[ilor Consiliului Jude{ean Neamf in cadrul Consiliilor de
Administra(ig ale Spitalului Judelean de Urgenfi Piatra-Neamf qi Spitalului de
Psihiatrie "Sfr Nicolae" Roman.
of cu privire la persoane, a fost necesar sd

u menliunea cd va fi desemnatd o singurd
persoanb in logul domnului Andrei-Octavian Tdrantug,Bdrbulet:

-

Vasiliu Veronica:

-

Stavarache Valentin Constantin ;
Dupa deschiderea urnLei si numdrarea buletinelor
urmdtoarele rezultate :

-

de vot s-au oblinut

Vasiliu Veronica- 17 voturi;
Stavarache Valentin Constantin - 16 voturi:

A fost desemnat doanna Vasiliu Veronica ca reprezentant al Consiliului

Judelean Neam! in cadrul Consiliului de Administralie
Urgenld Piatra-Neam!.
S-a supus la vot proiectr"rl de hotdrdre:
Cu 33 voturi "pentru", hotdr6rea a fost adoptatd.

XVIII. La punctul

al Spitalului Judelean dr:

ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirire
privind aprobarea dezmembririi unor imobile aflatein propri etatealude{ului
18 al

Neam{.
S-a supus la vot proiecttrl de hotdrdre:
Cu 33 voturi "pentru", trotdrdrea a fost adoptatd.

XIX. La punctul

ordinii de zi afost inscris Proiectul de hotirAre privincl
aprobarea unei teme de proiectare aferenti unui obiectiv de investitii de interes
judefean.
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu 33 voturi "pentru", hLotdr6rea a fost adoptatd,.
19 al

XX. Diverse.

-

Informare privind stadiul indeplinirii Hotdrdrii Consiliului Judelean Neamf
nr.249131.10.2018 privind acordarea unui mandat special, prezerftatd der
reprezentan{ii Consiliului Judelean Nearn! in AGA la Compania Judeleanii
ApaServ SA.

Nemaifiind alte probleme irrscrise in ordinea de zi, s-au declarat inchise lucrdrile:
qedin{ei.

SECRETARUL JUDETULUI

Bog

VICI

