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incheiat astšzi, 07 martie 2022 in cadrul sedintei extraoltinsee a Consiliului
Judetean lasi
Consiliul Judetean la5i a fost convocat prin Dispozitia nr. 3 6/03.03.2022 a
Pre5edintelui Consiliului Judetean la5i in 5edintš extraordinarš in data de 07.03.2022,
ora 10.00 in Sala Virgil Sšhleanu din cadrul Institutiei Prefectului Judetului la5i,
conform prevederilor art. 178 alin. (2) 5i art. 179 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de
Urgent 5. . a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificšrile
completšrile ulterioare, nnodificatš completatš prin Dispozitia nr. 331/04.03.2022 5i
Dispozitia nr. 332/07.03.2022.
Proiectul ordinii de zi precum 5i materialele suport la proiectele de hotšr5ri au
fost postate pe site-ul Consiliului Judetean la5i la Sectiunea Transparentš Decizionalš5edinte transmise electronic tuturor consilierilor judeteni.
5edinta are loc in Sala „Virgil Sšhleanu" din cadrul Institutiel Prefectului
Judetului la51, incep5nd cu ora 10.00 conform dispozitiei nr. 326/03.03.2022 5i se
desfš5oarš in contextul situatiel epidemiologice generate de virusul SARS COV-2,
av5nd in vedere mšsurile speciale care se impun a fi Iuate pentru prevenirea 5i
combaterea pandemiei de COVID-19.
5edinta este legal constituitš, fiind prezenti in salš 31 de consilieri judeteni din
36 de consilieri judeteni in functie plus domnul Costel Alexe Pre5edintele Consiliului
Judetean

in total 32 de membri ai CJI cu drept de vot care compun Consiliul

Judetean

fiind indeplinite prevederile legale pentru buna desfš5urare a lucršrilor

5edintei.
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Lipsesc urm5torii consilieri judeteni: C5tur Constantin-05t5lin, Leb5d5 Dorel,
Socolov R5zvan-Vladimir, Sandru Florin-Daniel si Trandafirescu Sorin —Alexandru.
Lucr5rile sedintei extraordinare sunt conduse de cštre domnul Costel Alexe
Presedintele Consiliului Judetean lasi.
La sedinta extraordinar5 a Consiliului Judetean lasi particip5 de drept, d-na
L5cr5mioara Vernic5-D5sc5lescu, Secretarul General al Judetului lasi.
Pentru sustinerea proiectelor de pe ordinea de zi, participš ca invitati la sedint5
directorii si sefii de serviciu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean lasi si a directillor si institutillor subordonate Consiliului Judetean lasi.
De asemenea, mai sunt prezenti in salš si reprezentanti mass-media.
Proiectul Ordinii de zi este cuprins in Dispozitia Presedintelui Consiliului
Judetean la5i nr. 326/03.03.2022, modificat5 si completat5 prin dispozitia nr.
331/04.03.2022

si

Dispozitia 332/07.03.2022 respectiv:

DISPOZITIA nr. 326
privind convocarea Consiliului Judetean la$i in $edintš extraordinarš, in data de
07 martie 2022, incepšnd cu ora 10°°, la Sala Virgil Sšhleanu din cadrul
Institutiei Prefectului Judetului la$i

Pre$edintele Consiliului Judetean la$i;
AvSnd in vedere prevederile art. 178 alin. (2) si 179 alin. (2) lit. b) din
Ordonanta de Urgent5 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificšrile si completšrile ulterioare;
AvSnd in vedere Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului
Judetean lasi, aprobat prin Hot5r5rea Consiliul Judetean lasi nr. 75/31.03.2021,
modificat si completat prin Hot5r5rile Consiliului Judetean lasi nr. 398/24.11.2021 si
nr. 40/23.02.2022;
Dipozitia

Presedintelui

Consiliului Judetean

lasi

Av5nd in vedere Dipozitia

Presedintelui

Consiliului Judetean

lasi

Av5nd in vedere
nr. 655/10.11.2020;

nr. 311/25.02.2022;
in temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgentš a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificšrile si complet5rile ulterioare:
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DISPUNE:
in data de
Art. 1 Se convoaa Consiliul Judetean lasi in sedintš extraordinarš,
07 martie 2022, incepšnd cu ora 10°°, la Sala Virgil Sšhleanu din cadrul
Institutiei Prefectului Judetului la5i, cu urm5torul proiect al ORDINII DE ZI:
1. Proiect de hothršre privind aprobarea Ghidului solicitantului si a
formularelor necesare in vederea acordkii de finanantšri nerambursabile din bugetul
Judetului lasi — Consiliul Judetean lasi pentru activitki nonprofit de interes judetean
conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finant5rilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activitki nonprofit de interes general.
Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Secretarul General al Judetului lasi — D-na Lacrtimioara VERNICA
DASCALESCU)
2. Proiect de hotkke privind aprobarea Ghidului solicitantului privind
finantarea nerambursabil5 din bugetul Judetului lasi a programelor, proiectelor
actiunilor in domeniul sportului.
Initiator Presedintele Consiliului Juderean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Secretarul General al Judetului lasi — D-na Leicramioara VERNICA DASCALESCU)
3. Proiect de hofkke privind aprobarea Programului pentru acordarea de
finant5ri nerambursabile in anul 2022 din bugetul propriu al Judetului lasi — Consiliul
Judetean lasi pentru activitki nonprofit de interes judetean conform prevederilor
Legii nr. 350/2005 privind regimul finantkilor nerambursabile din fonduri publice
complet5rile
alocate pentru activit5ti nonprofit de interes general, cu modific5rile
ulterioare precum si pentru programe, proiecte si actiuni in domeniul sportului.
Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE
(sustine- Secretarul General al Judetului lasi — D-na L6crarnioara VERNICA DASCALESCU)
4. Proiect de hotkAre pentru modificarea Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la
Hot5rArea Consiliului Judetean lasi nr. 153/26.05.2021 modificatš si completatš prin
Hot5ršrea Consiliului Judetean lasi nr. 186/23.06.2021 privind constituirea Comisiei
de evaluare si selectionare a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare
nerambursabil5 din fonduri publice in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul
finant5rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit5ti nonprofit de
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interes general, cu modific5rile si complethrile ulterioare si a Comisiei de solutionare
a contestatiilor.
Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — Dl. Costel ALEXE

(sustine- Secretarul General al Judetului lasi — D-na Lticr6mioara VERNICA DASCA LESCU)
5. Proiect de hot5rAre privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare
actiunilor in domeniul sportului in vederea atribuirii
a programelor, proiectelor
contractelor de finantare nerambursabil5 din fonduri publice, precum a Comisiei de
solutionare a contestatiilor.
Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi — DI. Costel ALEXE
— D-na Likr6mioara VERNICA (sustine- Secretarul General al Judetului

DAISCA LESCU)
6. Proiect de hot5rAre privind aprobarea modific5rii componentei AutoritAtii
Teritoriale de Ordine Public5 lasi.
Initiator Presedintele ATOP lasi — Dl. consilier judetean Constantin DOLACHI —

PELIN
(sustine- Presedinte ATOP lasi — Dl. consilier judetean Constantin DOLACHI - PELIN)
Art.2 Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afisate pe pagina
oficial5 de internet a Consiliului Judetean lasi, in sectiunea Transparent5 Decizionalš —
Sedinte, http://wwwiccro/sedinte si vor intra in analiza 51 dezbaterea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judetean la5i, conform Anexei la prezenta.
Art. 3 Consilierii judeteni pot depune amendamente asupra proiectelor de
hot5r5ri in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificšrile complet5rile ulterioare ale Regulamentului de
organizare

functionare al Consiliului Judetean lasi aprobat prin Hot5rSrea

Consiliului Judetean lasi nr. 75/31.03.2021.
Art. 4.(1) Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghieu Unic, Arhiv5 si
Secretariat ATOP va inainta copie dup5 prezenta Dispozitie c5tre:
a)

Institutia Prefectului Judetului

b) Secretarul General al Judetului
(2) Aducerea la cunonint5 public5 a prevederilor prezentei Dispozitii va
fi asigurat5 de c5tre Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhiv5
Secretariat ATOP.
Dat5 ast5zi: 03 martie 2022
PRESEDINTE,
Costel Alexe

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL ALJUDETULUI,
L5cršmioara Vernic5 — Dšscšlescu

p-v sed extraordinara 07.03..2022

Pagina 4

DISPOZITIA nr. 331
pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean lasi
nr. 326/03.03.2022 privind convocarea Consiliului Judetean lasi in sedint5
extraordinarš, in data de 07 martie 2022

Presedintele Consiliului Judetean lasi;
lasi
Presedintelui Consiliului Judetean
Av5nd in vedere Dispozitia
nr. 326/03.03.2022 privind convocarea Consiliului Judetean lasi in sedint5
extraordinar5, in data de 07 martie 2022, incepSnd cu ora 10°°, la Sala Virgil S5hleanu
a Institutiel Prefectului Judetului lasi;
Av5nd in vedere prevederile art. 135 alin. (8) si art. 182 alin. (4) din O.U.G
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific5rile si complet5rile ulterioare;
Av5nd in vedere prevederile Hotšarii Consiliului Judetean lasi nr.
75/31.03.2021 privind Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului
Judetean lasi, modificat5 si completat5 prin Flot5arile Consiliului Judetean lasi nr.
398/24.11.2021 nr. 40/23.02.2022;
in temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanta de Urgent5 a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifickile si complet5rile ulterioare:

DISPUNE:
Art. I Se modific5 art. 1 al Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean lasi
nr. 326/03.03.2022 privind convocarea Consiliului Judetean lasi in sedintš
extraordinar5, in data de 07 martie 2022, in sensul c5 se completeaz5 proiectul ordinii
de zi cu urmStorul proiect de hotkke, dup5 cum urmeaz5:
7. (7) Proiect de hot5r5re privind aprobarea incheierii Protocolului de
Colaborare intre Judetul lasi — Consiliul Judetean lasi si Societatea National5 de Cruce
Rosie din Rom5nia, (S.N.C.R.R.)— Filiana lasi.
Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi —

Costel ALEXE

(sustine- Secretarul General al Judetului lasi — D-na Liicreimioara VERNICA DASCA LESCU)
8. (8) Proiect de hotšare privind aprobarea d5rii in folosintš gratuit5 c5tre
Societatea National5 de Cruce Rosie din Rom5nia a cinci inaperi situate la demisolul
p-v sed extraordinara 07.03..2022
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— 1 al Centrului Expozitional Moldova lasi in vederea desfšsurkii de activitšti
umanitare.

Costel ALEXE
Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi —
logen GTNJLI)
(sustine- Director Executiv Directia Tehnic6 —

9. (9) Proiect de hotArke privind aprobarea

in administrare cštre

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentš "Mihail Sturdza" al judetului lasi a douš spatii
situate la parterul si demisolul-2 al Centrului Expozitional Moldova lasi in vederea
desfšsurkii activitštii de depozitare materiale si bunuri pentru Ucraina.

Costel ALEXE
Initiator: Presedintele Consiliului Judetean lasi —
logen GtALIU)
(sustine- Director Executiv Directia Tehnic6 —

Art. II Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afisate pe pagina
oficialš de internet a Consiliului Judetean lasi, in sectiunea Transparentš Decizional5 —
Sedinte, http://www.icc.ro/sedinte si vor intra in analiza dezbaterea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judetean lasi, conform Anexei la prezenta.

ART. III Celelalte prevederi ale Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean lasi
nr. 326/03.03.2022, ršmšn valabile si se aplicš in consecintš.

Art. IV.(1) Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhivš 51
Secretariat ATOP va inainta copie dupš prezenta Dispozitie cštre:
c)

Institutia Prefectului Judetului lasi,

d)

Secretarul General al Judetului lasi,

e)

Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhivš
Secretariat ATOP.

(2) Aducerea la cunostintš publicš a prevederilor prezentei Dispozitii va
fi asiguratš de cštre Biroul cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghiseu Unic, Arhiv5 si
Secretariat ATOP.

Datš astšzi: 04.03. 2022

PRESEDINTE,
Costel Alexe

CONTRASEMN EAZA,
SECRETAR GENERAL ALJUDETULUI,
Lšcršmioara Vernicš — Dšscšlescu
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DISPOZITIA nr. 332
pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean lasi
nr. 326/03.03.2022 privind convocarea Consiliului Judelean lasi in sedintš
extraordinarš, in data de 07 martie 2022

Presedintele Consiliului Judetean lasi;
vedere Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean lasi
AvAnd
in sedint5
nr. 326/03.03.2022 privind convocarea Consiliului Judetean
extraordinar5, in data de 07 martie 2022, incepAnd cu ora 10°°, la Sala Virgil S5hleanu
a Institutiei Prefectului Judetului lasi;
Av5nd in vedere Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean lasi
nr. 331/04.03.2022 pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui
Consiliului Judetean lasi nr. 326/03.03.2022 privind convocarea Consiliului Judetean
lasi in sedint5 extraordinar5, in data de 07 martie 2022;
Av5nd in vedere prevederile art. 135 alin. (8) si art. 182 alin. (4) din O.U.G
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific5rile si complethrile ulterioare;
Av5nd in vedere prevederile Hot5rArii Consiliului Judetean lasi nr.
75/31.03.2021 privind Regulamentul de organizare functionare a Consiliului
Judetean lasi, modificat5 si completat5 prin Hot5r5rile Consiliului Judetean lasi nr.
398/24.11.2021

si

nr. 40/23.02.2022;

in temeiul art. 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanta de Urgent5 a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifithile si complet5rile ulterioare:

DISPUNE:
Art. I Se modific5 art. 1 al Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean lasi
nr. 326/03.03.2022 privind convocarea Consiliului Judetean sedint5
extraordinar5, in data de 07 martie 2022, sensul c5 se completeaz5 proiectul ordinii
de zi cu urrnštoarele proiecte de hot5r5r10, dup5 cum urmeaz5:
1.(10) Proiect de hot5r5re privind modificarea Anexei 1 — Reparatii curente din
Programul de lucr5ri drumuri si poduri al Directiei Judetene de Administrare a
Drumurilor Podurilor lasi pentru anul 2022.
Initiator Presedintele Consiliului Judetean lasi —
(sustine- Director DJADP losi —
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Art. 11 Materialul inscris pe proiectul ordinii de zi va fi afi5at pe pagina oficial5
de internet a Consiliului Judetean la5i, in sectiunea Transparent5 Decizional5 —
si va intra in analiza 5i dezbaterea comisiilor de
Sedinte, http://www.icc.ro/sedinte
specialitate ale Consiliului Judetean lasi, conform Anexei la prezenta.

lasi

ART. 111 Celelalte prevederi ale Dispozitiilor Pre5edintelui Consiliului Judetean
ršm5n valabile si se aplic5 in
nr. 326/03.03.2022 5i nr. 331/04.03.2022,

consecintS.

Art. IV.(1) Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghi5eu Unic, Arhiv5 5i
Secretariat ATOP va inainta copie dupš prezenta Dispozitie c5tre:
f)

Institutia Prefectului Judetului la5i,

g)

Secretarul General al Judetului la5i,

h)

Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghi5eu Unic, Arhivš 5i
Secretariat ATOP.

(2) Aducerea la cuno5tint5 public5 a prevederilor prezentei Dispozitii va
fi asigurat5 de c5tre Biroul Relatii cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghi5eu Unic, Arhiv5 5i
Secretariat ATOP.

Datš astšzi: 07.03.2022

PRE$ED1NTE,
Costel Alexe

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULU1,
Lšcršmioara Vernicš — Dšscšlescu
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(Not6: dl. Costel Alexe Pre5edintele Consiliului Judetean la5i deschide lucr6rile 5edintei
extraordinare a Consiliului Judetean la5i din data de 07.03.2022, ora 10.00)
Dl. preedinte Costel Alexe: Bun5 dimineata stimati colegi,
Dati-mi voie s5

multumesc in numele executivului Consiliului Judetean c5 ati dat

curs acestei convoc5ri 5i cu ing5duinta celor de la tehnic inteleg c5 suntem in cvorum.
Multumesc liderilor c5 au asigurat prezenta colegilor consilieri la aceast5 5edintš 5i
inainte de a incepe 5edinta noastr5 de ast5zi, stimati colegi dati-mi voie s5 multumim
noi toti cei din cadrul Consiliului Judetean la5i 5i institutiilor 5i organizatillor non
guvernamentale dar mai ales ie5enilor care in aceste zile s-au mobilizat exemplar
ciSnd dovad5 de solidaritate cu cei mai putin noroco5i din Ucraina care au reu5it din
fonduri proprii prin eforul lor s5 ajute in aceast5 criz5 a refugiatilor. Tuturor a5 vrea s5
le multumesc, tuturor institutillor organizatiilor non guvernamentale 5i mai ales
ie5enilor care au fost voluntari in aceast5 campanie de intr-ajutorare. Am ferma
convingere c5 p5n5 la urmš vor intelege 5i cei care au inceput acest conflict, c5 nu
este nevoei de pierderi de vieti omene5ti pentru a-5i atinge obiectivele mai putin
ortodoxe. M-a5 bucura mult dac5 impreun5 am tine un moment de reculegere pentru
victimele care au fost p5n5 acum in acest ršzboi.

(Not'6: se tine un moment de reculegere in memoria victimelor din razboi)
Dl. pre5edinte Costel Alexe: Multumesc. Dumnezeu

odihneasc5 in pace.

Stimati colegi, domnule Manolache, v5 rog,

Dl. cons. Mircea Manolache: Multumesc domnule pre5edinte.
in primul rAnd bun5 ziva.
Dragi colegi,

rog s5-mi prmiteti ca in numlele dumneavoastr5 s5 inmanez un

buchet de flori doamnelor, s5 le spun La multi Ani, o prim5var5 frumoas5 de5i ast5zi
suntem in data de 7, nemaiavSnd ocazia mSine s5 fiu in Consiliul Judetean a5 ruga
pe domnul consilier Pintea s'5' m5 ajute, am aici aceste buchete de flori impreun5
vrem s5 le inmAnšm din partea consilierilor PSD 5i din partea dumneavoastr5
domnule pre5edinte. Vreau s5 v5 spun c5 aceste flori sunt luate din fonduri proprii .

Dl. prepdinte Costel Alexe: V5 multumesc tare mult.
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Multumesc mult domnule consilier Manolache. Stimati colegi, multumind incš odatš
doamnelor din executiv, din legislativ

deopotrivš din tara noastrš sš le ur5m o

primšvarš frumoasš si La multi Ani!
As vrea cu permisiunea dumneavoastrš c8t fac colegii nostri oficiile multumindu-le
incš odatš pentru gestul absolut minunat, stimati colegi, sš purcedem in cadrul
sedintei astfel, prin Dispozitia 326 completat5 apoi cu dispozitia 331 si dispozitia
332 avem o ordine de zi pe care o aveti si dumneavoastrš in fatš, as vrea sš v5 intreb
dacš sunt interventii sau completšri. Dac5 nu, as vrea sš vš supun votului.

Cine este Pentru? (Notš: 32 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?
Vš multumesc.
Stimati colegi, proiectul nr. 1. Proiect de hot6r6re privind aprobarea Ghidului

solicitantului ,si a formularelor necesare in vederea acord6rii de finantari
nerambursabile din bugetul Judetului la0 — Consiliul Juderean lasi pentru activit6ti
nonprofit de interes juderean conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul
finant6rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activittiti nonprofit de
interes general.
A fost avizat in unanimitate cu urmštoarele amendamente

cu permisiunea

dumneavoastr5 am sš le dau citire.

La art. 32 din Ghidul solicitantului se introduce alin.11 dupš cum urmeazš: consiliere
sau activitšti specifice de sprijin suport pentru persoanele care au fost nevoite sšsi pšršseascš tara urmare a unui conflict militar indiferent dac5 au cerut azil in
Rom8nia sau nu copii sau adulti .

Amendamentul nr. 2: la alin. 37 din Ghidul solicitantului se introduce alin. 12 dup5
cum urmeazš: campanii de informare ale persoanelor care au fost nevoite sš-si
pšršseascš tara ca urmare a unui conflict militar pentru a preveni furturile, violenta
traficul de persoane precum

organizarea de puncte de sprijin in zone cu trafic

mare al acestora .
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Amendamentul nr. 3: la art. 33 din Ghidul solicitantului se introduce alin. 10 dupš
cum urmeaz5: activitšti de implicare a tinerilor in sprijinirea, consilierea, ajutorarea
persoanelor care au fost nevoite

p5r5seascš tara ca urmare a unui conflict

militar.
Dac5 nu sunt interventii, vš supun votului. Domnul Uscatu, v5 rog.

Dl. cons. Marian Uscatu: S'šrut m5na, bun5 ziva domnule pre5edinte.
Multumim domnule preedinte c5 ati citit amendamentele formulate de noi.
intr-adev5r, nu numai consilierii PMP ci impreunš cu toti colegii consilieri consider5m
c5" este de datoria noastr5 s5 nu z5bovim 51 precupetim toate eforturile pentru a
ajuta aceast5 situatie trist5 pentru noi cum ati spus 5i dumneavoastr5 care implic5
ajutorarea celor care fug din calea r5zboiului. De aceea domnule pre5edinte cred c5
cu totii ar trebui s5 ne unim s5 milit5m pentru pace 5i s5 I5s5m politica in perioada
asta tulbure deoparte cum am spus-o acum doi ani c5nd a inceput pandemia, ar
trebui s5 I5s5m luptele politice deoparte p8n5 reuim s5 ajungem la o linie normal5
de plutire. Noi v5 multumim pentru sprijin o s5 mai am interventii la punctele
viitoare.

Dl. presedinte Costel Alexe: Multumesc mult domnule consilier Uscatu. Stimati
colegi, dac5 mai sunt alte interventii, dac5 nu, v5 supun votului.

Cine este Pentru? (Notš: 32 de voturi Pentru)
Abtineri?
jimpotrivš?
V5 multurnesc.
Am votat amendamentele, acum trebuie s5 supun la vot proiectul in integralitatea sa.

Cine este Pentru? (Notš: 32 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?
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Proiectul nr. 2. Proiect de hotareire privind aprobarea Ghidului solicitantului privind
finantarea nerambursabila din bugetul Judetului a programelor, proiectelor si

actiunilor in domeniul sportului.
Avizat favorabil la comisii. Dac5 sunt interventii la plen? Dacš nu, v5 supun votului.

Cine este Pentru? (Notš: 32 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?
V5 multumesc.

Proiectul nr. 3 . Proiect de hotarare privind aprobarea Programului pentru acordarea
—
de finanteiri nerambursabile in anul 2022 din bugetul propriu al Judetului

pentru activitati nonprofit de interes judetean conform
Consiliul Judetean
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si
completarile ulterioare precum si pentru programe, proiecte actiuni domeniul
sportului.
Avizat favorabil in unanimitate. Dac5 nu sunt interventii, v5 supun votului.

Cine este Pentru? (Notš: 32 de voturi Pentru).
Abtineri?
Impotrivš?
multumesc.

Proiectul nr. 4. Proiect de hoteir6re pentru modificarea Anexei nr. 1 Anexei nr. 2 la

Hotareirea Consiliului Juderean lasi nr. 153/26.05.2021 modificata si completata prin
Hotararea Consiliului Judetean nr. 186/23.06.2021 privind constituirea Comisiei
de evaluare selectionare a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare
nerambursabila din fonduri publice in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul
finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitaiti nonprofit de
interes general, cu modificarile si completarile ulterioare si a Comisiei de solutionare a
contestatiilor.
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A fost avizat favorabil cu urm5toarele annendamente:
Modificarea art. 1 din proiectul de hotšr5re in sensul c5 din comisia prev5zutš in
proiectul de hot5r5re Anexa 1 respectiv comisia de selectionare si evaluare a
proiectelor depuse pentru domeniile educational, cultur5, social, siguranta
cet5teanului ordine publicS tineret, promovare turistia si protectia mediului, se vor
desprinde dou5 comisii de selectionare si evaluare cu modificarea corepunz5toare si
in Ghidul solicitantului cuprins in Anexa la proiectul de hotšrAre prevšzut la punctul
nr. 1 din ordinea de zi a sedintei extraordinare a C.I lasi din data de 07.03.2022 dup5
cum urmeaz5:

Comisia 1: Comisia de evaluare

selectionare a proiectelor in vederea atribuirii

contractelor de finantare nerambursabilš din fonduri publice in baza Legii nr.
350/2005 [....[, pentru proiectele depuse pentru domeniile educational, culturš si
social, in componenta propus5 in proiectul de hot5r5re.

Comisia 2: Comisia de evaluare si selectionare a proiectelor in vederea atribuirii
contractelor de finantare nerambursabil5 din fonduri publice in baza Legii nr.
350/2005 [....[, pentru proiectele depuse pentru domeniile siguranta cetšteanului
ordine public5, tineret, promovare turistic5 si protectia mediului, compusš din
urm5torii membrii:
A. Comisia de evaluare selectionare:
1. Cons

Presedinte

2. Cons

Membru

3. Cons

Membru

4. Cons

Membru

Acum, rug5mintea mea este stimati colegi s5 desemnšm comisia de evaluare si
selectionare.
Domnul Dolachi, v5 rog.

Dl. cons. Dolachi Pelin Constantin:

Bun5 ziva. Pentru prima comisie domnul

Apreotesei Andrei iar pentru cea de-a doua comisie donnnul Serban Constantin, iar
pentru comisia de contestatii, domnul Flutur Sorin. La prima comisie. 0.K., el era deja,
am inteles.
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Dl. vicepre5edinte Marius Dangš: La comisie a r5mas deja c5 nominaliz5m la plen cu
totii din nou toate comisiile. Noi am confirmat membrul care era, domnul Apreotesei
si am propus pentru a doua pentru comisia de contestatii.

Dl. pre5edinte Costel Alexe: Domnul Uscatu, v5 rog.
Dl. cons. Marian Uscatu: La comisia de evaluare la Legea nr. 350 nou infiintat5
propun membru pe domnul coleg Radu Ursanu, la comisia de sport pe 350... a.. e la
urrnStoarea, nu? $i la comisia de contestatii propun pe domnul Acostoaiei Adrian.

Dl. pre5edinte Costel Alexe: Multumesc domnule Uscatu. Din partea grupului PSD,
domnule Manolache, v5" rog.

Dl. cons. Mircea Manolache: Domnule presedinte, la prima comisie domnul consilier
Olteanu Romeo, la cea de-a doua domnul Urcaciu Lorin
Domnul Radu Ursanu era la
Dl. cons. Marian Uscatu: 0 secundš, v5d c5 doamnele
comisia de contestatii. Tl inlocuim cu domnul Acostoaiei, v5 rog s5 se mentioneze, iar
pe domnul Radu Ursanu punem membru la comisia nou infiintat5.

Dl. cons. Cristian Stanciu: Bine c5 ati f5cut dou5 comisii

!

Dl. cons. Mircea Manolache: Domnule Uscatu, ati terminat?
Dl. pre5edinte Costel Alexe: 0 secund5 domnule Manolache.
Irina, ne-am edificat? Doamna Secretar General, putem continua?

D-na Secretar General Lšcršmioara Vernicš-Discšlescu: Da. Erau nel5muriri.
Dl. pre5edinte Costel Alexe: Perfect. Domnule Manolache, v5 rog.
Dl. cons. Mircea Manolache: La prima comisie de analiz5 si verificare, domnul
consilier Olteanu Romeo.

Dl. pre5edinte Costel Alexe: 0 secundš, s5 noteze si colega noastr5 doamna Irina
Hovirneanu.

Dl. cons. Mircea Manolache: La a doua comisie nou infiintat5, domnul Urcaciu Lorin
si la a treia, la contestatii r5mane aceeasi persoanš doamna Petronela Citea. Tot
dansa a fost, tot ea r5mane.
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Dl. pre§edinte Costel Alexe: Perfect. Multumim. Domnul Daniel Discš, v5 rog.
Dl. cons. Daniel Discš: Bun5 ziva. Reconfirmare pentru prima comisie domnul Etienne
Ignat. Pentru a doua comisie domnul Adrian Slabu 5i pentru contestatii, reconfirmare
Mihail Bogdan.
Dl. pre§edinte Costel Alexe: Perfect. Multumim mult. Stimati colegi, dac5 nu mai sunt
interventii v5 supun votului cu procedura de vot deschis prima dat'š.
Cine este pentru aceastš procedurš? (Not5: 32 de voturi Pentru)
Abtineri?
Impotrivš?
Supunem votului toate cele trei comisii odatš, da?
Cine este Pentru componenta comisiilor in forma propusš de c5tre lideri? (Not5: 32
de voturi Pentru).
Abtineri?
impotrivš?
V5 multumesc.
Dl. vicepre§edinte Marius Dangš: Mai erau de f5cut ca s5 intregim cum am decis 5i
anul trecut, s5 desemn5m prin plen 5i pre5edintii. Noi am propus ca domnul
Apreotesei s5 r5m5n5 pre5edinte la prima comisie pe Legea nr. 350 . Era o propunere
ca domnul Ursanu s5 fie pre5edinte la cea de-a doua comisie pe Legea nr. 350 5i de
asemenea, pe comisia de contestatii domnul Acostoaiei s5 fie pre5edinte. Astea erau
propunerile.
Dl. pre§edinte Costel Alexe: V5 propun votul prin ridicare de m5n5 5i apoi votul
pentru cei trei colegi.
Cine este Pentru? (Notš: 32 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?
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Dl. cons. Cristian Stanciu: Ne abtinem.
DI. vicepre5edinte Marius Dangš: Pe procedura?
Di. cons. Cristian Stanciu: La ce ati propus dumneavoastra la presedinte.
DI. pre5edinte Costel Alexe: Nu. Asta este procedura cu vot deschis domnule Stanciu.
Acum

supun votului nominalizarea celor trei colegi pentru cele trei functii de

presedinte.
Cine este Pentru?

Dl. cons. Cristian Stanciu: Luati la pachet?
Dl. pre5edinte Costel Alexe: Da. Ar fi pacat

DI. cons. Cristian Stanciu: Cum

vš abtineti de trei ori.

luati la pachet domnule Presedinte?

DI. pre5edinte Costel Alexe: Pentru domnul Apreotesei.
Cine este Pentru? (Notš: 26 de voturi Pentru).

(Noter dl. cons. Apreotesei Andrei nu a participat la vot conform art. 228 din OUG nr.
57/2019)
Abtineri? Doar colegii de la USR, 6 abtineri.
(Notš: 5 voturi de Abtinere)
DI. vicepre5edinte Sorin Afloarei: Cinci abtineri.
Di. pre5edinte Costel Alexe: A se consemna cš coalitia de la Bucuresti functioneaza
uneori

la lasi.

Di. cons. Cristian Stanciu: Am inteles

faceti vot la vedere, dar macar sa fie nominal.

Di. pre5edinte Costel Alexe: Pentru domnul presedinte Radu Ursanu.
Cine este Pentru? (Notš: 26 de voturi Pentru).

(Not5: dl. cons. Ursanu nu a participat la vot conform art. 228 din OUG nr. 57/2019)
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Curaj domnule Stanciu, a5a. 0.K.
Abtineri? 5ase voturi. Cinci voturi. Scuzati-m5. Am zis s5 mai fie unul de la noi.
(Notš: 5 voturi de Abtinere)
Pentru domnul Acostoaiei.
Cine este Pentru? (18 voturi Pentru).

(Not6: dl. cons. Acostoaiei Adrian nu a participat la vot conform art. 228 din OUG nr.
57/2019)
A trecut.

Abtineri? (Noti: 13 voturi de Abtinere)
impotrivš?
Adi, nu te intoarce.
Bun. Stimati colegi, proiectul nr. 5. Proiect de hot6r6re privind constituirea Comisiei

de evaluare si selectionare a programelor, proiectelor actiunilor in domeniul
sportului in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabil6 din fonduri
publice, precum a Comisiei de solutionare a contestatiilor.
Avizat favorabil cu propunerea ca aceste nominalizšri sš" se fac5 in 5edint5. Donnnul
Dolachi, v5 rog.

Dl. cons. Dolachi-Pelin Constantin: Pentru comisie este nominalizat domnul Lupu
Codrin, iar pentru comisia de contestatii, domnul Petru Avram.

Dl. prepdinte Costel Alexe: Domnul Uscatu, vš rog. Multumesc Costel.
Dl. cons. Marian Uscatu: Pentru comisia de evaluare la sport nominalizez pe colegul
meu Adrian Acostoaiei, iar la contestatii pe domnul consilier Radu Ursanu.

Dl. pr”edinte Costel Alexe: Domnul Manolache, v5 rog.
Die cons. Mircea Manolache: Domnule pre5edinte imi cer scuze. Sunt atšttea comisii
nou infiintate, m-am 5i z5p5cit un pic cu privire la nominaliz5ri. Ce este foarte bine, c5
existšm, suntem tot noi intre noi numai c5 dumneavoastr5 faceti o departajare a5a
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mai discret5 5i dati toate aceste functii numai celor care sunt la putere

in aliant5.

F5c5nd vorbire de ceea ce ati spus dumneavoastr5 c5 suntem 5i alianta functioneaz5,
ati v5zut foarte bine c5 am dat votul domnului coleg consilier Apreotesei, m5
g5ndeam acum ca s5 fiti de acord 5i cu nominalizarea noastr5 pentru domnul Urcaciu
Lorin s5 fie membru 5i poate pre5edinte al acestei comisii 5i este de fapt.

Dl. presedinte Costel Alexe: Si la contestatii?
Dl. cons. Mircea Manolache: La contestatii a r5mas doaman Citea. A, la comisia de
sport 5i tineret, da? Domnule lider, s5 ne g5ndim. Cine s5 r5m5n5 la comisia de
contestatii?

Dl. cons. Cristian Stanciu: Trn

permiteti domnule presedinte, c5 a5a spune

regulamentul.
Era contrariat domnul Manolache cine va fi prezent in at5tea comitete si comitii.
0 s5-I propun pe domnul Manolache s5 fie in comisia asta de contestatii, dar am 5i eu
o observatie c5 nu m-ati Išsat s5 motivez votul de abtinere domnule pre5edinte c5 nu
mai inteleg.
Comisia nr. 1, Pre5edinte, membru PNL. Comisia nr. 2, Pre5edinte, membru PMP.
Stati un pic, se ridic5 cei de la PMP 5i spun: noi avem amendamente. Face domnul
Uscatu amendamente. Spre deosebire de abord5rile din mandatul trecut Cand solicita
imperativ pre5edintelui, executivului, era 5i o definitie in grupul nostru c5 numeam
domnul interimat, c5 el tot timpul ridica problema interimatelor in Consiliul Judetean.
lat5 acum a rezolvat-o, se propun comitete 5i comitii cu oameni clar votati in Consiliul
Judetean prin vot deschis, nu mai are aceast5 problem.5, a rezolvat-o 5i se voteaz5
chiar 5i domnia sa c5 face dou5 propuneri. Noroc c5 a avut doar dou5 comisii ca 5i
propuneri c5 dad erau trei nu mai ajungeau membrii PMP 55 se pun5 in comisiile
respective. Una peste alta, ne-am abtinut la comisia de contestatii pentru c5 am
constatat c5 tot membrul al coalitiei de la putere de aici de la local este, adic5 cine 5i
evalueaz5 tot cei din coalitie judec5 5i contestatiile, adid treaba e bun5 5i eu v-a5
propune c5 tot ne-a chemat domnul Dolachi la ora 8.00 ca s5 plec5m la ora 9.00 s5 ne
inv5rtim in jurul Casei P5trate p5n5 la ora 10.00 5i s5 venim la sedinta extraordinar5
pentru c5 este cu caracter de urgent5, eu a5 zice, nu stiu, chemati-i numai pe cei de la
PNL 5i PMP ca s5 ne scutiti pe noi de efortul de a mai veni la 5edint5 pentru c5 oricum
propunerile sunt numai din cadrul majorit5tii, mai ales in comisiile de evaluare 5i de
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contestatii unde ar trebui s5 avem 5i reprezentanti din opozitie tocmai ca s5 d5m
caracterul obiectiv al activit5Iii de acolo, dar asta nu mai conteaz5 odat5 ce
Nu mai
pre5edintele i5i permite s5 spun5: domnule, vot deschis 5i vot de grup facem.
conteaz5 nominaliz5rile, vot5m in grup tot ce a propus coalitia majoritad. Multumim.
S5 ne chemati 5i la 5edinta ordinar5 domnule pre5edinte, ca s5 bif5m si noi acolo s5
ne lušrn indemnizatia. Multumesc.

Di. preedinte Costel Alexe: Vezi Costel ce ai f5cut dac5 i-ai convocat de la ora 8.00?
Domnule Stanciu, nu toti au programul dumneavoastr5. Eu v-a5 propune ca la 5edinta
ordinar5 s5 facem comisiile cu un sfert de or5 inainte de 5edint5 s5 putem valorifica
timpul dumneavoastr5 si a celorlalti colegi mult mai eficient.
Domnule Uscatu, v5 rog.

Di. cons. Marian Uscatu: Domnule lider Stanciu, imi pare r5u c5 v5 molipsiti de la
domnul Manolache in sensul de a introduce s5m5nta de scandal in plenul CJ . Eu dac5
m-ati ascultat mai devreme am f5cut un apel la pace 5i la unitate mai ales pe
vremurile astea tulburi. Eu cred c5 nu au fost probleme 5i dac5 au fost, va rog colegii
care au fost in comisia la Legea nr. 350 s5 spun5. Nu cred c5 s-a tinut cont de culoarea
politic5, cred c5 s-a muncit cot la cot 5i cred ca pre5edintele acestor comisii de
evaluare nu au dedt o responsabilitate mai mare, nu au mai multe grade pe um5r 5i
nu tratati problema ca atare. V5 multumesc.

(Not6: a ie5it din sal6 dl. cons. Bogdan Mihail. Prezenti in sal6 sunt 31 de membri ai
GI cu drept de vot)
DI. pre$edinte Costel Alexe: Multumesc mult. Domnule Daniel Disc5, vh" rog.
Multumesc domnule Manolache.

DI. cons. Etienne Ignat: Bun5 dimineata. Pentru comisia de evaluare domnul Daniel
Disc5 5i pentru comisia de contestatii, domnul Mihail Bogdan.

Di. pre$edinte Costel Alexe: Multumesc domnule consilier Etienne Ignat. Stimati
colegi, va propun votului procedurš prin ridicare de m5n5.

Cine este Pentru? (Notš: 31 de voturi Pentru).
Abtineri?
impotrivš?
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Domnule Stanciu, se pune dac5 eu votez pe liberalul Lorin Urcaciu? Ca s5 intorc
favorul colegilor. Supun votului.

(Not6: a revenit in sal6 dl. cons. Mihail Bogdan. Prezenti in sal6 sunt 32 de membri ai
CJI cu drept de vot).
Cine este Pentru? Componenta. (Notš: 31 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?

(Noten dl. cons. Urcaciu lon Lorin nu 5i-a exercitat dreptul de vot).
Di. pre§edinte Costel Alexe: Domnule Urcaciu, s5 inteleg c5 ati votat Pentru.
DI. cons. Urcaciu lon Lorin: Nu am votat deloc.
Di. pre§edinte Costel Alexe: Nu ai votat deloc. S5 se consemneze c5 domnul Urcaciu
nu a votat deloc. Bun. 5i acum presedintele. Propuneri.

Di. Vicepre§edinte Marius Dangš: Pentru presedintia celor dou5 comisii 1-am propus
pe domnul Codrin Lupu la comisia de evaluare pe domnul Petria Avram pentru
presedintia comisiei de contestatii. Dac5 mai sunt alte propuneri?

Di. pre§edinte Costel Alexe: V5 rog stimati colegi. Domnule Ignat, v5 rog.
DI. cons. Etienne igant: Propunerea USR este pentru pre§edinte la comisia de
evaluare domnul Daniel Discš la comisia de contestatii domnul Mihail Bogdan
pentru presedintie.

DI. pre§edinte Costel Alexe: Doi b5ieti extraordinari. P5n5 si eu a§ vota dar imi e
team5 c5 peste o s5pt5m5n5 voi le cereti demisia. Domnul Manolache, v5 rog.

Di. cons. Mircea Manolache: Domnule presedinte noi nu facem propuneri. Grupul
PSD nu doreste functii pentru c5 domnul Dolachi deja acum cAteva secunde ne
spunea: V-am chemat la 8.00. Domnule Dolachi, dumneavoastr5 ne invitati in calitate
de presedinte. Dac5 ar fi s5 mai opt5m pentru o functie, pentru ca s5 conducenn o
comisie vom ajunge asa, la ordinul si dipozitia domnului Dolachi, v6 chem la mine.
Domnule Dolachi, noi facem politic5, facem administratie ori dumneavoastr5 ne-ati
invitat. V5 multumim de invitatie pe viitor si v5 rog s5 nu ne mai chemati.
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Dl. pre5edinte Costel Alexe: Stimati colegi. V5 rog domnule Dolachi.
Dl. cons. Dolachi Pelin Constantin: Domnule Manolache, in primul r3nd c5 v-am
convocat. Eu am preluat de la domnul lider Stanciu c5 v-am chemat intr-adev5r, am
preluat sintagma lui. Nu am f5cut nimic altceva. V-am convocat bucur ati
rei4t s5 ajungeti. Multumesc.

Dl. pre5edinte Costel Alexe: Stimati colegi, v5 supun votului nominalizarea ca una
din functiile de prwdinte s5 fie ocupat5 de sportivul nostru Codrin Lupu.
S-a votat procedura de vot prin ridicare de m5n5.

Cine este Pentru? (Notš: 18 voturi Pentru)
Abtineri? (Not5: 13 voturi de Abfinere)
impotrivš?
Felicit5ri Codrin.

(Notš: dl. cons. Codrin Lupu nu a participat la vot conform art.228 din OUG nr.
57/2019)
Dl. pre5edinte Costel Alexe: 5i apoi, preedinte la comisia de contestatii, colegul
nostru. (Nota: dl. Petru Avram)

Cine este Pentru? (Notš: 18 voturi Pentru)
Abtineri? (Notš: 13 voturi de Abtinere)
Impotriv5?

(Not6: dl. cons. Petru Avram nu a participat la vot conform art. 228 din OUG nr.
57/2019)
Dl. pre5edinte Costel Alexe: Proiectul in integralitatea sa nu mai trebuie nu?
Supunem propunerea pentru Daniel Disc5.

Cine este Pentru? (Notš: 12 voturi Pentru)
Abtineri? (Not5: 19 voturi de Abtinere)
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impotrivš?

(Not6: dl. cons. Daniel Disc6 nu a participat la vot conform art. 228 din OUG nr.
57/2019)
Dl. pre5edinte Costel Alexe: Si propunerea pentru colegul nostru Mihail Bogdan.
Cine este Pentru? (Notš: 12 voturi Pentru)
Abtineri? (19 voturi de Abtinere)
impotrivš?

(Not6: dl. cons. Mihail Bogdan nu a participat la vot conform art. 228 din OUG nr.
57/2019)
Dl. prewdinte Costel Alexe: Felicit5ri domnule Lupu, felicit5ri domnule Avram.
Stimati colegi, supun votului proiectul cu toate comisiile votate in integralitatea sa
cu functille de prewdinte.

Cine este Pentru? (Notš: 31 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?
(Notš: dl. cons. Urcaciu lon Lorin nu a participat la vot).
Proiectul nr. 6. Proiect de hot6rdre privind aprobarea modific6rii componentei

Autorit6tii Teritoriale de Ordine Public6
Avizat favorabil la comisii.

Cine este Pentru? (Notš: 32 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?
V5 multumesc.
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Proiectul nr. 7. Proiect de hotdrare privind aprobarea incheierii Protocolului de

Colaborare intre Judetul lasi — Consiliul Judetean lasi si Societatea Nationala de Cruce
Rosie din Romania, (S.N.C.R.R.)— Filiana lasi.
Avizat favorabil. Daca nu sunt interventii v5 supun votului.
Cine este Pentru? (Nota: 31 de voturi Pentru)
Domnul coleg avocat Mihail, v5 rog.

Dl. cons. Mihail Bogdan: Buna ziva stimati colegi. A§ dori s5 transmit un mesaj de
multumire in primul rand voluntarilor care §i acum la aceasta or5 stau in punctul de
trecere din vama Sculeni, a§teapt5 persoanele care fug din calea r5zboiului, ajuta,
indruma, le ofer5 cele necesare, am v5zut §i cazuri in care au oferit un prim ajutor cei
de la Crucea Ro§ie, au fost continuu prezenti acolo §i de asemenea, cu aceasta ocazie
a§ dori s5 le transmit §i multumirile noastre zecilor de voluntari care au asigurat o
continuitate §i au asigurat un bun venit in Rom5nia, in Uniunea Europeanš din partea
socitatii civile rom5ne la acest punct de trecere a frontierei, i-au ajutat cu caz5ri, i-au
ajutat cu cele necesare, cu indrum5ri. Pana la urm5 §1 un cuvant cald a contat foarte
mult pentru ace§ti oameni a caror pove§ti nici nu putem s5 le imagin5m. in schimb, ce
nu am v5zut la punctul de trecere a frontierei la Sculeni, nu am v5zut o implicare mai
mare a Statului Rom5n. Pe c5t de m5ndru m-am simtit ca sunt rom5n datorita acelor
voluntari care erau acolo prezenti i§i sacrificau din timpul sau cu atSt de mult am fost
m5hnit de statul roman, cu toate resursele puse la dispozitia sa nu a putut sa
organizeze o permanent5 Vam5 pentru a-i indruma spre centrele care au fost puse
la dispozotie pentru cazarea celor care au plecat din Ucraina, nu au pus la dispozitie
un traducštor care s5 asigure o permanent5 in punctul de trecere la Sculeni. Consider
ca ar trebui facem mai mult mai ales in calitate de uat infratit cu Regiunea
Vinnytsia §i cu Regiunea Cernauti. Avem datoria morala de a-i sustine nu doar pe
ucrainienii din aceste zone ci avem o datorie morala fata de toti vecinii no§tri s5 le
uram noi in primul r5nd un bun venit in Rom5nia. De asemenea, cu aceasta ocazie a§
vrea sa trag §i un semnal de alarm5 intruc5t situatia a evoluat in ultimele zile . Din
experient5 personala, dac5 la inceputul saptarnanii trecute preponderent prin punctul
de trecere a frontierei la§i treceau persoane care detineau un autoturism §i
intentionau sa se deplaseze mai departe spre state precum Germania, Polonia, Cehia,
acum vedem din ce ce mai multe persoane care sunt aduse cu autocarele din
Republica Moldova din punctul de trecere Palanca frontiera estic5 cu Ucraina cu zona
Odesa, persoane care nu au solicitat inc5 suportul statului romAn in calitate de
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refugiati dar persoane care au totusi nevoie de ajutorul nostru si care in acest
moment ajung din ce in ce mai mult in judetul nostru. F5r5 o implicare mai mare din
partea institutiilor statului care s5 le asigur5m un suport logistic pentru c5 in primul
rAnd, aceste persoane au nevoie de ajutorul nostru pentru a-i indruma cum ajung5
in alte state din Uniunea European5. F5r5 o implicare mai mare din partea noastr5
sunt ferm convins c5" o s5 avem grave probleme cu acomodarea celor care isi doresc
s5 fug5 din calea r5zboiului. As dori, cu aceast5 ocazie de asemenea s5 le transmit
prietenilor nostri din Ucraina un mesaj in limba ucraineanš si anume: MU 3 eamu Mi
130)1{Ki

qacu „Suntem cu voi in acele clipe grele"si sper ca in continuare s5 ne implicšm

mai mult.

Dl. presedinte Costel Alexe: Multumesc mult stimate coleg.
Rezon5m cu totii cei din sal5 si nu numai cu mesajul transmis de c5tre dumneavoastr5
chiar dac5 in orice societate democratic5 este loc de mai bine ind odat5, ca
presedinte al Consiliului Judetean si in numele executivului vreau s5 multumesc
tuturor autoritStilor centrale, locale si judetene pentru implicarea de care au dat
dovad5 pSn5 acum. Ar fi nedrept s5 nu tinem cont de orele efortul depus chiar dac5
atunci and este vorba de voluntari o fac evident benevol, dar autorit5tile, nu s-a
mai tinut cont c5 este 20.00, c5 este 24.00 sau 3.00 dimineata c5nd a venit vorba
despre preluarea cet5tenilor Ucrainei sau poate din Republica Moldova prin pucntul
Ungheni atunci cSnd vine vorba despre feroviar sau Sculeni cSnd vine vorba despre
punctul de trecere auto din judetul nostru. inc5 odat5 vreau s5 le multumesc tuturor

si

sunt convins c5 statul rom5n, la fel

si

organizatiile non guvernamentale

si

romSnii

vor da dovad5 de solidaritate si in lunile ce vor urma pentru c5 din pšcate, conflictul
este in plin5 desf5surare si va fi nevoie de fiecare dintre noi pe o perioad5 mai lung5
de timp. Dac5 domnul coleg consilier vrea s5 transmit5 un mesaj, v5 rog.

Dl. cons. Costic5 Pintea: Bun5 ziva.
intSmpl5tor s5mb5t5 am fost la Siret. 0 actiune cu voluntari, m5 rog, nu am vrut s5
facem public5 chestiunea. intr-adev5r, este mult5 suferint5 acolo. Nu stiu ce se
intSmplA in celelalte v5mi, dar referitor la ce a spus colegul nostru, am v5zut un
singur lucru. in ceea ce priveste institutiile, cel putin cele subordonate Prefecturii si
aici m5 refer la ISU, pompieri si celelalte structuri s5 stiti c5 eu am v5zut c5 isi fac
treaba si isi fac treaba din plin. V5 rog s5 m5 credeti c5 nu am vAzut nici o mam5 cu
copii in brate sau de m5n5 s5 plece de acolo descump5nit5 s5 spun5 c5 nu stie unde
s5 se duc5 sau nu stie ce s5 fac5. Cum treceau de zona delimitat5 erau preluate de

p-v sed extraordinara 07.03..2022

Pagina 24

voluntari de traduc5tori, de personal de la ISU chiar am v5zut o doamn5 de la
pompieri care vorbea in englez5, in ucrainean5 cu d5nsii nici unul nu pleca pe jos de
acolo sau s5 nu stie ce s5 fac5. Toti erau urcati in mijloacele de transport erau fie
distribuiti la centrele sociale care nu aveau unde s5 mearg5 fie indrumati cu autocarul
unde trebuiau s5 ajung5. Din punctul acesta de vedere eu cred c5 lucrurile sunt clare.
E drept, va trebui s5 continu5m aceste actiuni s5 ajutšm si mai mult. Multumesc.

Dl. pre;edinte Costel Alexe: Multumesc mult domnule consilier. Domnule Uscatu, v5
rog.

Dl. cons. Marian Uscatu: Multumesc domnule pre§edinte, domnilor colegi.
intr-adev5r, in aceste momente umanitatea nu trebuie s5 aib5 granite §i valorile
noastre umane trebuie s5 fie mai presus de valorile materiale. li recomand colegului
meu mai tAn5r domnul Mihail s5 fie al5turi de toti colegii §i s5 vin5 cu propuneri
constructive, dac5 putem face noi ceva mai mult este foarte bine s5 veniti cu
propuneri concrete cum a fost cea referitoare la traduc5tori dac5 e nevoie de mai
multi traduc5tori, dar ce pot eu s5 va spun este c5 eu nu pot dec5t sa imi scot p5I5ria
ca sa spun a§a si s5 felicit absolut cum au reactionat si la noi in la§i nu numai la
Suceava, toate autorit5tile toate ONG —urile, asociatiile si de aceea ati všzut c5 in
prima parte a ordinii de zi le acord5m si noi tot spirjinul, adic5 eu cred c5 suntem intrun moment de solidaritate cred c5 toate g5ndurile noastre trebuie s5 fie comune
s5 fie unitare. Multumesc.

Dl. preedinte Costel Alexe: Multumesc domnule lider Uscatu. Domnule Mihail, v5
rog.

Dl. cons. Mihail Bogdan: O s5 incerc s5 fiu c5t mai scurt. Nu vreau s5 facem din asta o
dezbatere, dar nu pot dec5t s5 m5 bucur pentru ucrainieinii care au ales s5 treac5
vama pe la Siret si au avut concursul autoritStilor din plin. Impresia mea din
experienta personalš din ultimele zile in care am mers cAt am putut, c8t mi-a permis
timpul la vama Sculeni este c5 odat5 ce aceste persoane trec de zona delimitat5,
odat5 ce sunt pe teritoriul RomSniei in afar5 de voluntarii de la Crucea Rosie si
voluntarii care din timpul lor s-au autoorganizat, aici s5 ne intelegem, nu vorbim de
anumite asociatii, vorbim de oameni care au simtit nevoie de a merge si de a face
ceva, care stau acolo p5n5 la 9 dimineata, stau toat5 noaptea ajut5 persoanele care
intr5 in RomSnia s5-si g5seasc5 cazare. Eu m5 bucur foarte mult pentru cei care nu
pleac5 din vam5 nestiind unde vor fi cazati. Trebuie s5 intelegem c5 persoanele care
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pleac5 din vama Sculeni acum si care isi g5sesc cazare, isi g5sesc cazare pentru c5 in
vama Sculeni sunt voluntari care caut5 pe telefoane mobile in frig, caut5 cazare
pentru refugiati. Sun5 la voluntari, sun5 la centrele pe care le-au pus la dispoziitia
autorit5tilor statului. Nu existA o persoanš pl5tit5 din fondurile statului s5 fac5 chestia
asta, nu exist5 un traduc5tor pus de c5tre autoritšti, este vorba de traduc5tori care
din compasiune pentru victimele r5zbolului au plecat acolo. Multumesc.

Dl. vicepre5edinte Marius Dangš: Domnule Bogdan, statul rom5n o sa" primeasc5
palma asta si o s5 intoarc5 obrazul ce15Ialt, dar vreau s5 v5 spun asa, la nivelul CJSU
aceste lucruri au fost discutate si ONG-urile alea care functioneaz5 si FONSS FONTIS

si

platforma ONG-urilor care functioneaz5

si

str5ng traduc5tori care duc acolo

si

oameni voluntari sunt coordonati la nivelul CJSU. Exist5 o platform5, un grup de lucru
si ei discut5, colaboreaz5. La fel ca in pandemie in prima s5t5mAn5 cei care au
asigurat flexibilitatea cea mai mare p5n5 c5nd statul reuseste s5 dea ordonantele de
urgenta", hot5r5rile CJSU ca s5 se adapteze la o situatie ap5rut5 intenpestiv au fost
intr-adev5r, organizatii neguvernamentale, dar majoritatea dintre ei nu lucreaz5 de
capul lor. V5 sigur c5 sunt coordonate, suntem eu presedintele in acel grup de
discutii stabilim impreun5 care sunt solutiile cele mai bune. 0.K, nu e perfect. Nu
zice nimeni c5 e perfect, dar de aici p5n5 la a spune c5 statul romSn este absent si
tot ce se face acolo fac doar ONG-urile de capul lor f5r5 a fi intr-o coordonare este un
pic mai mult.

Dl. pre5edinte Costel Alexe: Multumesc Marius. Mihail, te rog frumos, cu tot
respectul pentru tine ai politizat prea mult aceast5 interventie.

Dl. cons. Mihai Bogdan: Domnule presedinte,...
Dl. pre5edinte Costel Alexe: Te rog frumos. Stimati colegi, v5 supun votului.
Cine este Pentru?
Dl. cons. Mihai Bogdan: Domnule presedinte, dar v5 rog frumos!
Dl. pre5edinte Costel Alexe: Mi se pare penibil.

spun sincer c5 politizezi.

Dl. cons. Mihail Bogdan: Dar nu politizez nimic. Este din experienta mea.
Dl. pre5edinte Costel Alexe: Asta faci pentru c5 din momentul de fat5, din experienta
ta dac5 ai fi pe grupul colegilor din Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentš s5
vezi ce efort fac autorifatile ai fi vorbit altfel. Din experienta ta iti recomand s5 mergi
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pe de o parte si de alta si in punctul vamal Sculeni si la Cristesti si in gara de nord s5
stai de vorb5 cu Prefectura, cu cei de la FONS, cu cei de la Crucea Rosie toate
celelalte institutii guvernamentale si neguvernamentale implicate.

Dl. cons. Mihail Bogdan: Eu v5 spun despre impresia oamenilor care sunt acolo. Nu
vorbiti doar cu mine. Mergeti in vama Sculeni vorbiti cu voluntarii de acolo si o s5
vedeti c5 nu se simte prezenta statului rom5n acolo.

Dl. pre5edinte Costel Alexe: Mihail, ai senzatia c5 esti singurul care a descoperit vama
Sculeni in perioada asta?
Stimati colegi, v5 supun votului.

Cine este Pentru? (Notš: 31 de voturi Pentru).
Impotrivš?
Abtineri?
Doamna Citea nu particip5 la vot.

(Not'6: d-na cons. Citea Petronela nu a participat la vot conform art. 228 din OUG nr.
57/2019).
Dl. pre5edinte Costel Alexe: Proiectul nr. 8. Proiect de hot6rare privind aprobarea

darii in folosint6 gratuitti ditre Societatea National6 de Cruce Rosie din Romania a
cinci inc6peri situate la demisolul — 1 al Centrului Expozitional Moldova lasi in vederea
desf6surarii de activit6ti umanitare
Avizat favorabil la comisii.

Cine este Pentru? (Notš: 31 de voturi Pentru)
V5 rog domnule Uscatu.

Dl. cons. Marian Uscatu: Domnule Presedinte, am spus-o la comisii, dar vreau s5 o
spun in plen.
Vreau s5 v5 felicit pentru c5 dovedim intr-adev5r, Consiliul Judetean se

si cl5m

o utilitate Centrului Expozitional. Dezaprob maniera prin care colegul meu mai t5n5r
intelege c5 trebuie s5 fim solidari in momentele astea. Eu cred c5 trebuie s5 gšsim
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ceea ce ne une5te nu ceea ce ne dezbin5 pentru c5 nu reu5im s5 creem intr-adev5r
o situatie in care noi s5 facem fat5 acestui val de refugiati, iar dac5 situatia o va
impune domnule pre5edinte vis-a-vis de spatiile de depozitare, cu totii sau unii dintre
noi am auzit c5" o s5 primim ajutoare umanitare pe calea aerului 5i v5 propun dacš
credeti c5 situatia o va impune s5 gšsim un spatiu de depozitare in proximitatea
aerog5rii. Nu 5tiu la momentul acesta care sunt datele, dar s5 aveti in vedere v5 rog 5i
lucrul acesta. Multumesc.
Dl. prewdinte Costel Alexe: Multumesc domnule lider Uscatu. Domnule Daniel Disc5,
v5 rog.
DI. cons. Daniel Discš: Bun5 ziva din nou stimati colegi. Dupš cum vedem cu totii ne
confrunt5m cu o criz5 umanitar5, poate cum nu a mai fost p5n5 acum de aceea fac 5i
eu apel la solidaritate 5i la umanitate intre noi in Consiliul Judetean s5 I5s5m la o
parte disensiunile politice. in ceea ce prive5te punerea la dispozitie a spatiului de
depozitare este o m5surš foarte bun5, dar cred c5 ar fi nevoie s5 identific5m un
spatiu pentru cazare pentru c5 valul de oameni care vor veni va fi din ce in ce mai
mare 5i nevoile vor fi din ce in ce mai mari. De aceea, propun poate putem face o
vizir5 la Centrul Expozitional s5 identific5m un spatiu care ar fi adecvat.
Dl. pre5edinte Costel Alexe: Multumesc mult domnule Disc5. Stimati colegi, cu
sigurant5, in aceast5 lun5 martie vom merge la Centrul Expozitional pentru c5 am
avut o discutie cu liderii 5i eviden cu executivul Consiliului Judetean s5 vedem ce vom
face cu noua destinatie pe care trebuie s5 o d5m impreun5 prin fonduri europene la
Centrul Expozitional Moldova. Dati-mi voie s5 v5 spun o chestiune. Am avut discutii la
final de s5pt5m5n5 cu colegii din CNSU, evident cu domnul Gr5dinaru care este
comandant la ISU , Consiliul Judetean
le are Consiliul Judetean

va pune la dispozitie toate spatille pe care

5i subordonatele astfel inc5t, Comitetul Judetean pentru

Situatii de Urgent5 impreun5 cu autoritStile centrale ale statului rom5n a5a cum ati
mentionat 5i dumneavoastr5 stimati colegi, avAnd in vedere c5 aceast5 criz5 a
refugiatilor va continua s5 speršm c5 nu va avea un ritm din ce in ce mai alert,
trebuie s5 ne facem un plan pe termen lung ce destinatie d5m acestor spatii. Mi se
pare firesc ca institutiile statului roman care au astfel de spatii s5 le pun5 la dispozitia
unei singure entit5ti care s5 hotArasc5 care este planul pentru aceast5 criz5 a
refugiatilor.
Dac5 Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgent5 hot5r55te c5" intr-o locatie face
depozitare, intr-o alt5 locatie reabilitare
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Consiliul Judetean

asa cum a fšcuto

pšnš astšzi va sustine si material si

financiar tot acest demers. Multumindu-vš incš odatš

vš rog domnule Dangš.

DI.vicepre5edinte Marius Dangš: Astea pot fi si urmšrite. CJSU s-a intšlnit la finalul
sšptšmšnii trecute a evoluat exact chestiunea asta cu numkul de locuri de cazare
gšsiti in Monitorul Oficial al judetului publicatš Hotšršrea nr. 78 a CJSU din 4 martie
in care sunt stabilite 20 de locatii de cazare pšnš in acest moment tot in functie de
propunerile fšcute de diverse institutii, ea este in continuš actualizare la punctul 21
din Anexš CJSU a stabilit ca Centrul Expozitional Moldova sš fie hab logistic si evident,
toate lucrurile astea au fost in urma unei evalušri. A fost administratorul judetului cu
ISU cu domnul Presedinte in teren, mai sunt cšteva locatii in evaluare, am fost si la
Transagropolis, acum urmeazš ca ISU sš evalueze capacitatea de a-I putea sš-I doteze
cu ce e nevoie pentru cazare. Lucrurile astea se intšmpl5 si sunt puse la dispozitia
CJSU.

Dl. pre5edinte Costel Alexe: Multumesc domnule Dangš. Domnul Discš si apoi
domnul Manolache.

DI.cons. Daniel Discš: 0 scurtš interventie.

vrea sš stiu dacš cetštenii uncrainieni

sunt informati despre toate aceste lucruri deoarece ei nu pot consulta Monitorul
Oficial care este in limba romšnš. Au nevoie de informare.

Dl. pre5edinte Costel Alexe: S5 fiu sincer, tind sš cred cš nu citesc ei Monitorul Oficial
al judetului de vreme ce nu ai reusit tu sš-I citesti. Stimati colegi, prin toate institutiile
abilitate ale statului romšn, cetštenii ucrainieni sau orice refugiat ia contact cu statul
romšn. Statul romšn este reprezentat de organizatiile guvernamentale si
neguvernamentale punem voluntarii care sunt pe persoanš fizicš acolo. Aveti
senzatia cš este astšzi un cetštean ucrainean care sš fi intrat pe raza judetului lasi,
Suceava, Botosani sau Vaslui

sš nu fi primit asistentš socialš, medical5 sau orice

informatie de care au nevoie?

rog domnule Discš. Credeti cš este vre-un cetštean

ucrainean care s5 fi avut nevoie de sprijinul statului romšn?

Dl. cons. Daniel Discš: Interventia mea era pur constructivš. Voiam sš mš asigur cš
cetštenii o sš fie informati, atšt. Nu a fost o criticš. Era pur constructivš. Multumesc.

Dl. pre5edinte Costel Alexe: Domnul Manolache apoi doamna consilier Ursu.
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Dl. cons. Mircea Manolache: Domnule pre5edinte, este foarte important s5 intervin
la momente de cumpšnš pentru cš dumneavoastr5 ori de c5te ori imi dati cuAntul,
zSmbiti 5i asta este o stare bunš. Omul and zSmbe5te inseamn5 cš e sšnštos.
Domnule avocat, domnul Disc5, domnule Dang5, domnule pre5edinte Alexe, sigur,
situatia e criticš, dar nu intr-atSt inc5t institutiile statului s5 nu-51 fac5 treaba. Chiar
precizez acest lucru pentru c5 sunt ancorat la asa ceva 5i de fiecare datš noi impreunš
cu Consiliul Judetean avem posibilitatea sš fim 5i auziti. Adic5, fiecare dintre noi
atunci cSnd ia cuvSntul, and intervine, propune sau intreab5 presa preia mesajul
respectivului consilier 5i il transmite mai departe, dar ce este foarte important
domnule Discš, domnule avocat, domnule pre5edinte, noi ca persoane, ca cetšteni
dacš putem sprijini, asta este foarte bine, un lucru pe care unii dintre noi I-au fšcut.
Eu am fšcut, dar nu m5 laud. De ce? Pentru cš nici nu-mi permit, am f5cut-o pentru cš
am vrut sš ajut o familie, chiar douš. Legat de spatiile de depozitare, chiar sšpt5m5na
aceasta am fost sunat de un ONG care functioneazš pe 15ngš o televiziune local5,
TELEM cš nu am ce s5 ascund, sš le ofer un spatiu de depozitare. Da, sigur, in aceast5
s5ptšnn5n5 il pregštesc, il dau pentru a fi depozitate anumite alimente. Bun. Domnule
pre5edinte, institutiile statului 15i fac treaba, dar totodat5, a5a cum spunea 5i domnul
vicepre5edinte Dangš in Monitor se gšsesc astfel de locatii, de spatii de cazare numai
c5, ar trebui in opinia mea, o mediatizare mai mare dacš este posibil, este, dar eu
fšcSnd o mediatizare mai mare mai ampI5, cei care sunt acolo la vama Sculeni unde
spunea colegul domnul avocat c5 acei voluntari nu 5tiu 5i sunt persoane care intr5
dinspre Ucraina inspre tara noastrš 5i sunt bulversati. Eu nu a5 crede asta pentru c5
m-am uitat si aproximativ, majoritatea celor care au bussinesul in partea economicš a
hotelierilor oferš spatii, cazare, un pret bun, domnul Ministrul Ciucš am v5zut cš a
transmis c5 fiecare cet5tean care cazeazš, se ocupš 5i ajut5 va primi o sum5, asta este
foarte important 5i pentru cei care sprijin5. Eu cu toate cš sprijin nu vreau sš primesc
nici o sum5, iar domnule avocat, sš 5titi c5 bine ar fi at5t dumneavoastrš c5t 5i eu,
vorbesc, nu sunt vorbitor foarte bun de limba rus5, dar mš pricep, m5 descurc,
impreun5 dacš nn-ati convoca astšzi, mSine vin cu dumneavoastr5 la orice vam5 sš
ajutšm impreun5.
Dispre§edinte Costel Alexe: Stimati colegi, poate nu m-am fšcut Inteles. Vreau s5 vš
multumesc dumneavoastrš 5i tuturor colegilor dumneavoastrš din toate partidele
politice dacš simtiti nevoia s5 faceti din aceastš 5edintš o platformš de a vš Išuda,
pentru tot efortul pe care 1-ati depus dumneavoastr5 5i colegii dumneavoastr5 in
aceast5 perioad5. incš odat5 vš spun, este Išudabil cš poporul rom5n a dat dovadš de
solidaritate pe care trebuie sš recunoa5tem, pe multi dintre noi ne-a surprins.
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Aceastš solidaritate coroboratš cu implicarea statului romšn a fšcut ca pšn5 astšzi,
Romšnia sš arate sprijin pentru tot ceea ce inseamnš refugiati, ucrainieni sau de alte
nationalitšti c5 au fost fie prin Aeroportul International la5i fie pe calea feratš, restul,
nu facem altceva decšt discutii in plenul Consiliului Judetean. Dacš sunt idei
constructive, fiecare dintre dumneavoastrš sunteti demnitari ai judetului la5i,
numšrul prefectului este public, numšrul comandantului ISU este public, num5rul
pre5edintelui Consiliului Judetean este public. Putem face in a5a fel incšt prin faptele
noastre sš-i ajutšm pe toti cei care au nevoie. Vš rog domnule avocat 5i apoi doamna
Ursu.

Dl. cons. Mihail Bogdan: Doar o precizare. Nu vreau sš ršmšnš cineva cu ideea cš am
criticat Consiliul Judetean cš nu se implicš intr-un fel sau institutille statului. Vame5ii,
persoanele auxiliare din cadrul všmii Sculeni fac o treabš extraordinarš, in schimb,
reiterez, sš nu se inteleagš cš nu functioneazš statul romšn. Nu este prezent, nu se
simte prezenta lui la punctul de trecere a frontierei Sculeni. Punct.

Dl. presedinte Costel Alexe: Multumesc mult. Doamna Ursu, vš rog.
D-na cons. lAcršmioara Ursu: Bunš ziva. A5 vrea sš specific ceva anterior discutiei cu
domnul Mihail. Pot sš-I sigur cš Asociatia Partida Romilor Pro Europa este in
permanentš la toate všmile cu toti voluntarii sš preia persoanele de etnie romš din
Ucraina. Au fost preluati, au fost trimi51 in directiile in care au avut nevoie sš ajungš 5i
noi suntem alšturi de ei. Cu ocazia asta noi vorbim 5i in limba romanš cu ei, adicš ar
trebui sš-I asiguršm, 1-am 5i in5tiintat cš vorbim in limba romaniei al5turi de
persoanele de etnie romš.

Dl. presedinte Costel Alexe: Multumim mult doamna consilier.
Cine este Pentru? (Not5: 31de voturi Pentru)
S-a apucat domnul Uscatu sš mš ia cu aerogara.

Abtineri?
impotrivš? Vš multumesc.
(Notti: d-na cons. Citea Petronela nu a participat la vot conform art. 228 din OUG nr.
57/2019)
D-na cons. Citea Petronela: Eu nu particip la vot.
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Dl. prewdinte Costel Alexe: Doamnš,
Proiectul nr. 9. Proiect de hot6r6re privind aprobarea d6rii in administrare catre

Inspectoratul pentru Situatii de Urgent6 "Mihail Sturdza" al judetului a dou spatii
situate la parterul demisolul-2 al Centrului Expozitional Moldova lasi in vederea
desf6sur6rii activit6tii de depozitare materiale si bunuri pentru Ucraina
Avizat favorabil cu propunerea d5rii in administrare pe o perioadš de un an de zile.

Cine este Pentru? (Notš: 32 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?
Vš multumesc.

Proiectul nr. 10. Proiect de hot6r6re privind modificarea Anexei 1 — Reparatii curente

din Programul de lucrari drumuri si poduri al Directiei Judetene de Administrare a
Drumurilor si Podurilor lasi pentru anul 2022
Avizat favorabil la comisii.

Cine este Pentru? (Notš: 32 de voturi Pentru)
Abtineri?
impotrivš?
Stimati colegi, dati-mi voie s5 vš multumesc. Vš doresc o zi frumoas5 cu posibilitatea
s5 ne vedem in perioada urmštoare intr-o edint5 de indat5 tot pe o spet5 cu cei de la
ISU in vederea ajut5rii refugiatilor din Republica Moldova
Ucraina cu DGAPSC

o chestiune tot pentru

Vš multumesc!

$edinta s-a incheiat, drept pentru care s-a intocmit prezentul proces-verbal.
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