CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

PROCES VERBAL
al gedinfei extraordinare a consiliului Jude{ean Neam(
din 02 octombrie 2018, ora 16:00

Lucrdrile gedinJei sunt conduse de domnul pregedinte Ionel Arsene. La gedinld
participd de drept secretarul judefului, precum gi gefii serviciilor de specialitate
din
cadrul Consiliului Jude{ean.
Domnul Ionel Arsene - Doamnelor Ei domnilor consilieri, permiteli-mi sd declar
deschise lucrdrile gedinlei extraordinare a Consiliului Judelean Neam{ pentru
care ali
fost convocali in conformitate cu prevederile Legii administraliei publice locale
nr.
215t2007.

La gedin!5 absenteazd. motivat urmdtorii consilieri judeleni: domnul Andoni
Drago;-Nicolae, domnul Bourceanu Adrian, doamna Ciubotaru Maddlina
Veronica,
domnul HopEa Florin-Adrian, domnul Lucaci Gabriel, domnul AciocArldnoae Aurel,
domnul Buhuganu Bogdan, domnul Pelepco Lucian Florin, domnul Stavarache
Valentin-Constantin, domnul Stoica Mihai Doru.
Constat6nd cd,la aceast[ gedinld sunt prezen]i 24 consilieri jude]eni
din totalul de
34 consilieri in funclie, declar gedinla ca fiind legai constituitd.
in conformiiate cu prevederile Legii irr. 2I5/200I, supun spre aprobare
conlinutul procesului-verbal al pedinlei anterioare desfrgur atdindata de i5 sepiembrie

2018.
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu 24 voturi ,,pefltru" procesul-verbal a fost aprobat.

zi propusd pentru aceastd qedinld este cea publicat6 in presd qi
comunicatd gi dumneavoastrd:
1. Acordarea de sprijin financiar unor unitdli de cult din judelul
Neam! apa(in6nd
cultelor religioase recunoscute din RomAnia;
2. Aprobarea unei asocieri cu Direclia Judeleand pentru Sport qi Tineret NeamJ in
vederea realizdrii unui proiect de interes public judilean;
3. Modificatea statului de functii al Direcliei Generale de Asistenld Sociald gi
Proteclia Copilului Neam!;
Ordinea de

4. Aprobarea temei de proiectare aferente obiectivului de investilii de interes judelean

,,Reabilitare qi modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate
S pitalului Judele an de Urgen! d, P iatr a Ne am!"
;
5. Rectificarea bugetului Judefului Neam!, pe anul 2018;

din cadrul

6. Diverse.

Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu24 voturi "pentru" ordinea de zi a fost aprobatd.
tnainte de a trece la primul punct, secretarul judelului doregte sd facb o precizare.
Domnul Bogdan Bosovici - Permiteli-mi sd vd reamintesc c5, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare , dacdaveli un interes personal in problemele supuse dezbaterri
qi votului de astdzi, aveli obligalia sd anunlali la inceputul gedinfei, nerespe ctarea acestor
prevederi legale atrdgdndnulitatea absolutd a hotdrdrii adoptate.
Domnul Dumitraqcu Dionisie - Nu-mi exprim votul la proiectul de hotdrAre V
(Proiect de hotdr0re privind rectificarea bugetului Judelului Neam!, pe anul 2018).
Domnul Ionel Arsene - in reguld. Vd propun sd intrdm in ordinea de zi.

I. Proiect de hotirflre privind acordarea de sprijin financiar unor uniti{i

cult din jude{ul Neam{ aparlinAnd cultelor religioase recunoscute din Rom6nia.

de

Domnul Ionel Arsene - La acest proiect de hotdrAre am doud amendamente.
Amendamentul nr.l
Se majoreazd, cu20 mii lei suma propusd pentru Mdnbstirea Rdzboieni, comuna
Rdzboieni, judelul Neam! (pozilia 12 dinAnexa la proiectul de hotdrdre) pentru lucrdri de
extindere clddire chiliii, trapez1,;i anexe.
in mod corespunzdtor se modificd Art.1 alin (1) din proiectul de hotdrAre, acesta
devenind:
,,Se aprobdacordarea din bugetul Judefului Neam! a sumei de 1.150.000 lei ca
sprijin financiar pentru unitdlile de cult din judelul Neam!, apafiindnd cultelor religioase
recunoscute din Romdnia, prevdzute in anexa care face parte integrantd din prezenta
hotdr6re."
Supun la vot amendamentul:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivS"?
Se abline cineva?
Cu24 voturi "pentru", amendamentul nr.1 a fost aprobat.

Amendamentul nr.2
Se majoreazd, cu20 mii lei suma propusd pentru Parohia Cotu-Vameq II, sat
Cotu
Vameq, comuna Horia, judelul Neam! Qtozilia24 dinAnexa la proiectul de hotdr6ie) pentru
continuare lucrdri de construire Aqezdmdnt Cultural-Filantropi..
in mod corespunzdtor se modificd Art.l alin. (1) din proiectul de hotdrdre, acesta
devenind:
,,Se aprobd acordarea din bugetul Judefului Neam! a sumei de 1.170.000 lei ca
sprijin financiar pentru unitalile de cult din judeful Neam!, apafiindnd cultelor religioase
recunoscute din RomAnia, prevdnfie in anexa care face parte integrantd din prezenta
hotdrdre."
Supun la vot al doilea amendament:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
cu24 voturi "pentru", al doilea amendament a fost aprobat.

proiect:

Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare la acest
Domnul Neculai Pugcagu - comisia buget avizfavorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia culturd - avizfavorabil;
Domnul Florin Grumezescu - comisii servicii publice avizfavorabil;
Domnul onu Bogdan - comisia urbanism - avizfavorabir;
Domnul Nechita Marius-Mihai - comisia juridicd avizfavorabil.
-

Domnul Ionel Arsene - Supun ra vot proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abtine cineva?
Cu24 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd.

II. Proiect de hotir6re privind aprobarea unei asocieri cu Direc{ia
Jude{eani pentru Sport gi Tineret Neam{ in vedere arealizilrii unui proiect de interes
public jude{ean.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Pugcagu - comisia buget avizfavorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia culturd - avizfavorabil:

Domnul Marius Mihai Nechita - comisia juridicd avizfavorabil.
Domnul Dumitru Acatrinei - Domnule preEedinte, inainte de a supune la vot
proiectul de hotdrdre, in numele colegilor de la PNL, Grupul PNL nu va participa la vot
la
acest proiect.
Domnul Ionel Arsene - Am infeles. Supun la vot proiectul de hotdrAre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu I7 voturi "pentru" (Arsene Ionel, Afloari Mihai, Apostoae Ilie, Baciu Vasile, Boacd
Dan' Corduneanu Eduard, Cosma Florin-Mihai, Diaconu Adriu.r, Grrr-ezescu Florin,
Nistor Olga, Pugcagu Neculai, Onu Bogdan,
Florin-Tiberiu Ionifd, Ungurianu Cristian) gi
AgSleanu Corneliu-Lucian, Banu Gabriela, C
Mihaela Elena, Nechita Marius-Mihai) hotdrdrea nu a fost adoptatd,.

III.

Proiect de hotir0re privind modificarea statului de func{ii al Direc{iei
Generale de Asistenli sociali qi proteclia copilului Neam{.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai pugcaqu - comisia buget avizfavorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia curturd - avizfavorabil:
Domnul Nechita Marius Mihai- comisia juridicd avizfavorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun ra vot proiectul de hot[r6re:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu24 voturi "pentru", hot6r6rea a fost adoptatl.

Iv.

Proiect de hotirAre privind aprobarea temei de proiectare aferente
obiectivului de investi{ii de interes jude{ean ,,Reabilitare qi modernizare Ambulatoriu
lntegrat de Specialitate din cadrul Spitalului Jude{ean de Urgenli piatra Neamf,,.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezint. rupourt.ie de avizare la acest
proiect:

Domnul Radu Tudorel - comisia curturd - avizfavorabil;
Domnul Neculai Puqca;u - comisia buget- avizfavorabil;
Domnul Florin Grumezescu - comisii servicii publice avizfavorabil;
Domnul onu Bogdan - comisia urbanism awz favorubir;
Domnul Nechita Marius Mihai - comisia juridicd avizfavorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun ra vot proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru"?

Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu24 voturi'opentru", hotirdrea a fost adoptatd,.

V. Proiect de hotlrdre privind rectificarea bugetului Jude{ului Neam{,

pe

anul 2018.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puqcaqu - comisia buget- avizfavorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisia culturd - avizfavorabil;
Domnul onu Bogdan - comisia urbanism- aviz favorabil;
Domnul Florin Grumezescu - comisii servicii publice avrzfavorabil;
Domnul Nechita Marius Mihai - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivS"?
Se abline cineva?
Cu 23 voturi "pentru" qi o neparticipare la vot (Dumitra;cu Dionisie), hotardrea
a fost adoptatd.

VI.

Diverse

Domnul
Nemaifiind a

I Arsene Dacd mai sunt gi alte subiecte la punctul Diverse?
probleme inscrise in ordinea de zi, declar inchise lucrdrile gedinlei.

-

SECRETARUL JUDETULUI.
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