CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

E

MINUTA

de desfSgurare a gedinfei ordi re a Consiliului Judefean Neamf
din 29 augus 2018, ora 16:00

Convocarea a fost fdcutl in conformltate cu prevederile Legii administraJiei
publice locale nr. 2I512001.
Av6nd in vedere cd la aceastd gedinld
fost prezenti 32 consilieri judeleni din
totalul de 34 de consilieri in functie. s-a dec
qedinla ca fiind legal constituitd.
in conformitate cu prevederiie Legii nr. 21512001, S-o supus spre aprobare
conlinutul procesului-verbal al qedinfei
fbguratd in data 19 iulie 2018.
lu 32 voturi,,perrtru", procesul-verbal fost aprobat.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, S-? supus spre aprobare
conlinutul procesului-verbat al gedinfei
frguratd in data 24 iulie 2018.
Cu 32 voturi ,,pentru", procesul-verbal fost aprobat.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 21512001, S-& supus spre aprobare
conlinutul procesului-verbal al gedinfei
fdguratd in data 9 august 2018.
lu 32 voturi ,,perltru", procesul-verbal fost aprobat.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 2151200I, s-a supus spre aprobare
conJinutul procesului-verbal al gedin{ei
frquratd in data 13 august 2018.
Cu 32 voturi,,pefltru", procesul-verbal fost aprobat.
Ordinea de zi propusd pentru ac
gedin{6 este cea publicatd in presd qi
comunicatd in format electronic.
Fald de ordinea de ziiniliald,, s-a propus]suplimentareaacesteia cu incd 3 proiecte
de hotdrAre, dupd cum urmeazd:

1. Completarea anexei la Hotdri
Consiliului Jude{ean Neam{ nr.
17512018 privind aprobarea proiectulu de interes public jude{ean ,rGala

Ambasadorilor Nem{eni", Edifia a II-a,
2. Modificarea statului de func{ii al

ibliotecii Judefene "G.T. Kirileanu"

Neamf;
3. Aprobayea unor solicitiri de tra
itere a unor imobile in proprietatea
Jude{ului Neamf,
traflsmise dumneavoastrd in timp util qi dezbdtute in comisiile de specialitate.
S-a propus ca aceste proiecte sd fie anallizate ultimele pe ordine a de zi, respectiv
la punctur 19,20 qi 2r, punctul Diverse urm4nd a fi renumerotat.
S-a supus la vot propunerea de suplimeiltare aproiectului ordinii de zi:
Cu32 voturi "pentru", propunerea de suplimentare aordinii de zia fost aprobatd.
s-a supus la vot proiectul ordinii d,e ziJ cu noua numerotare:
Cu 32 voturi "pentru", ordinea de zi a fpst aprobatd.

l. La

punctul 1 al ordinii de zi a fr
aprobarea temelor de proiectare aferen
jude{ean.
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re:
Cu32 voturi "pentrrf', hotbrArea a fost

inscris Proiectul de hotirire privind
unor obiective de investitii de interes

ptatd,.

IL La punctul 2 al otdinii de zi a

inscris Proiectul de hotirdre privind
aprobarea documenta{iilor tehnico-econo ice pentru unele obiective de investifii
de interes public jude{ean.
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re:
Cu32 voturi "pentrtJ", hotdrArea a fost

III.

La punctul 3 al ordinii de zi a
aprobarea unei documentafii tehnico-eco
de interes judefean.
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu32 voturi "pentru", hotdrArea a fost

inscris Proiectul de hotirffre privind
ice pentru un obiectiv de investi{ii

IV. La punctul 4 al ordinii de zi a
inscris Proiectul de hotirdre privind
emiterea unui acord in calitate de vecin li itrof.
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu32 voturi "pentru", hotdrdrea a fost
ptatd.
V. La punctul 5 al ordinii de zi a ft
aprobarea temei de proiectare pentru obi
S-a supus la vot proiectul de hotirAre:
Cu32 voturi "pentru", hotdrdrea a fost

VI. La punctul 6 al ordinii de zi

inscris Proiectul de hotirffre privind
ivul de investi{ii "Por{ile Neamfului"

inscris Proiectul de hotirAre pentru
aprobarea participirii Consiliului Jude n Neamf la Tirgul de Turism al
Romdniei, organizat in perioada 15-18
embrie 2018.
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu32 voturi "pentru", hotdrdreaa fost
a

VII. La punctul 7 al ordinii de zi a fi t inscris Proiectul de hotirire privind

aprobarea organigramei gi statului de fu
Piatra Neam{.
S-a supus la vot proiectul de hotbrAre:
Cu 32 voturi "pentru", hotdrdrea a fost

V[I.

{ii ale Spitalului Jude{ean

de

Urgen{i

La punctul 8 al ordinii de zi a fi inscris Proiectul de hotir6re privind
modificarea statului de funcfii al Spitalulu de Psihiatrie "Sf.Nicolae" Roman:
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re:
Cu32 voturi "pentru", hotdrArea a fost

IX. La punctul 9 al ordinii de zi a fi inscris Proiectul de hotirdre privind
desemnarea reprezentan{ilor Consiliul i Jude{ean Neamt in comisia de

concurs/examen, respectiv in comisia
solufionare a contestatiilor pentru
ocuparea funcfiei de director medicat di cadrul Spitalului Jude{ean de Urgen!5
Piatra Neamt.
Intruc6t acest proiect a presupus vot c privire la persoane, a fost necesar sd se
recurgd la vot secret. S-a prezentat proced ra de vot, prevdzutd de regulamentul de
organizare gi funclionare a Consiliului Jud
Neam!.
S-a supus la vot aceastd proceduri de
Cu32 voturi "pentru", propunerea a
aprobata.
S-a propus, de asemenea, ca aceastd procedura de vot sd fie valabild qi la
punctele 13 qi 18 din ordinea de zi.

Cu32 voturi "pentru", propunerea a fo

aprobata.

S-au fdcut urmdtoarele propuneri:

A. Comisia de concurs
- Octavian Andrei Bdrbule! Tdrantuq;
- Veronica Vasiliu;
- Cristina Mititelu.
B.
- Dan Vasile Constantin;
- Nicoleta Buzenschi;
- Adriana Elena Bosovici.
S-a preze ntat rezultatul

votului secret:

A. Comisia de concurs
- Octavian Andrei Bbrbulet Tdrantus
- Veronica Vasiliu - 30 voturi;
- Cristina Mititelu - 31 voturi.

-

B.:

- Dan Vasile Constantin - 30 voturi;
- Nicoleta Buzenschi - 31 voturi;
- Adriana Elena Bosovici - 31 voturi.
S-au desemnat careprezentanli ai Cons liului Jude{ean Neam! in cadrul:
A. Comisiei de concurs
- Octavian Andrei Bdrbule! Tdrantuq;
- Veronica Vasiliu;
- Cristina Mititelu.

B. Comisiei de solutionare
- Dan Vasile Constantin;
- Nicoleta Buzenschi;
- Adriana Elena Bosovici.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu32 voturi "pentru", hot6rdrea a fost

X. La punctul 10 al ordinii de zi a f, inscris Proiectul de hotirire pentru
modificarea Hotirfirii Consiliului J
fean nr.l38l20l4 privind aprobarea
liniilor de gardi pentru Spitalul Judefea de Urgen [d, Piatra Neamf.
S-a supus la vot proiectul de hotirdre:
Cu32 voturi "pentru", hotdrdrea a fost

XI. La punctul 11 al ordinii de zi a fi inscris Proiectul de hotirire privind
modificarea organigramei pi a statului de funcfii ale Direc{iei Generale de

Asisten{i Sociall qi Protec{ia Copilului N

mt.

S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu 32 voturi "pentru", hotdrArea a fost

XII. La punctul 12 al ordinii de zi a f,
modificarea Hotiririi Consiliului Jud
r eorganizarea Comisiei pentru protecfia
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:

inscris Proiectul de hotirffre pentru
n Neamf nr. 20512017 privind
ului Neamf.

Cu32 voturi "pentru", hotirdrea a fost

XIII. La punctul 13 al ordinii

de zi a fi
inscris Proiectul de hotlrire privind
reorganizarea Colegiului Director al Di
fiei Generale de Asistenfi Sociali gi
Protecfia Copilului Neamf.
Intrucdt gi acest proiect a presupus vot cu privire la persoane, a fost necesar sd
recurgd la vot secret.
S-au frcut urmdtoarele propuneri, cu
nliunea c6la acest proiect a fost necesar
sd se desemneze 3 (trei) qefi ai unor servicii
lice de interes judelean.
- Melania Pleqa;

- CodruJ Munteanu
- Anca Mihaela Hincu
S -a preze ntat rezultatul votului secret:
- Melania Pleqa - 32 voturi;
- CodruJ Munteanu - 3l voturi;
- Anca Mihaela Hincu - 32 voturi.
S-a desemnat doamna Melania plega,
Mihaela Hincu in cadrul Colegiului Direct
qi Proteclia Copilului NeamJ
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:

ul Codru! Munteanu ;i

doamna Anca
al Direcliei Generale de Asisten{d Sociald

Cu32 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd.

XIV. La punctul 14 al ordinii de zi a fi inscris Proiectul de hotirire privind
incheierea unui acord de cooperare cu
ionul Drochia, Republica Moldova.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu 32 voturi "pentru", hotdr6rea a fost

XV. La punctul

15 al

ordinii de zi

a

asocierea Jude{ului Neamf cu Federafia
ac{iuni de interes public judefean.
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re:
Cu32 voturi "pentru", hotdrdrea a fost

XVI. La punctul 16 al ordinii

inscris Proiectul de hotir6re privind
mAnI de Box in vedere a realizdrii unei

zi a
inscris Proiectul de hotlrdre privind
modificarea organigramei qi a statului de funcfii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judefean Neamf.
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re:
Cu32 voturi "pentru", hotdrArea a fost
de

XVII. La punctul 17 aI ordinii de zi afr t inscris Proiectul de hotirire privind
aprobarea unui proiect cultural de int
public judefean realizat de citre
Centrul pentru Culturi qi Arte,,Carmen

eculare" Neamf.

S-a supus la vot proiectul de hot6r6re:
Cu32 voturi "pentru", hotirArea a fost

XVIII. Lapunctul 18 al ordinii dezia
inscris Proiectul de hotirfire privind
aderarea Judefului Neamf in calitate de membru al Asocia{iei
,,Refeaua

Destinafiilor Europene de Excelenfl"-Re aua EDEN.
Intrucdt art.2 aI acestui proiect a prol s desemnarea domnului Cdtdlin Chilei,
administrator public al Judelului Neaml, pen
areprezenta Judeful Neam! in calitate

de membru al Asocialiei, a fost necesar sd se recurgd la vot secret.
S -a preze rftat rezultatul votului secret:

- Cdtdlin Chilei - 30 voturi
S-a desemnat domnul Cdtdlin Chi{ei
reprezentant aI Consiliului Jude!ean
NeamJ in cadrul Asocialiei "Releaua Destin
liilor Europene de Excelenfd" - Releaua
EDEN.
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu32 voturi "pentru", hotdrdrea a fost

XIX. La punctul 19 aI ordinii

de zi a fi
inscris Proiectul de hotirire pentru
completarea anexei la Hotirf,rea Consi iului Judefean Neam{ nr. l7S/2018
privind aprobarea proiectului de interes ublic judefean,,Gala Ambasadorilor
Nemfeni'', Edi{ia a II-ar2018.
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:

Cu32 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptatl.

XX. La punctul 20 aI ordinii de zi a ft inscris Proiectul de hotirire privind
modificarea statului de func{ii al Bibli
ii Judefene "G.T. Kirileanu" Neamt.
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu32 voturi "pentru", hotdrdrea a fost

tatd,.

XXI. La punctul2l aI ordinii de zi a ft inscris Proiectul de hotir6re privind
aprobarea unor solicitlri de transmitere unor imobile in propri etatea Judefului

Neam{.

S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu32 voturi "pentru", hotdrArea a fost

XXII. Diverse.
Nemaifiind alte probleme inscrise in
gedinlei.

SECRETAR

Maria-Cdtili

inea de

zi,

s-au declarat ?nchise lucrdrile

