CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

PROCE
gedinfei
al
extraordinare
din 12 decemb

Lucrdrile gedinlei sunt conduse de
participd de drept secretarul judelului, d
serviciilor de specialitate din cadrul Consili

Domnul Ionel Arsene - tnainte
extraordinare a Consiliului Jude{ean Ne
moment de reculegere in memoria Majest

incetat din viald in data de 5 decembrie 201
Dumnezeu s5-1 odihneascd in pace!

Domnul Ionel Arsene

-

permiteli

extraordinare a Consiliului Judefean Neam{
cu prevederile Legii nr. 2151200I.
La qedin!6 absenteazd,: Andoni Dr
Eduard, Hopqa Florin Adrian, Lucaci Gab
Mihai Doru.
ConstatAnd cd la aceastd gedinld sunt
34 consilieri in funcJie, inclusiv preEedintel
legal constituitd.
trn conformitate cu prevederile Legii
procesului-verbal al gedinlei anterioare desfbguratdin data29 noiembrie 2017.
Cine este ,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
rocesul-verbal a fost aprobat.
pentru aceastd gedinlb este qea publicatd in pres6 gi
astfel incdt nu o sd-i mai dau citire.
Fa!6 de ordinea de zi ini1iald, propun s
hotdrdre, respectiv,
L. acordarea de sprijin financiar u
aparfinind cultelor religioase recu

com

2. aprobarea unei asocieri cu Asocia{ia Culturali],Codrii Neam{ului" in

3.
4,

vederea realizdrii unui proiect de interes pubric judq{ean;
aprobarea unei asocieri cu Comuna Alexandru cel Bun in vederea
unor lucriri de interes public jude{ean;
rectificarea bugetului Jude{ului Ne
1

realizirii

transmise dumneavoastrd in timp util Ei dezbd,u;/re in comisiile de specialitate.
Propun, de asemenea, ca aceste proiecte si fie analizate ultimele in ordinea de zi,
inainte de punctul Diverse.
Supun la vot propunerea de suplimentare a proiectului ordinii de zi:
Cine este,, penftu"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu27 voturi "pentru", propunerea de suplimentare a ordinii de zi afost aprobatd.
Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este ,, pentru"?
Cine este,,impotrivS"?
Se abline cineva?
Cu27 voturi "pentru", ordinea de zi afost aprobatd.
inainte de a trece la primul punct, secretarul judelului doregte sd facd o precizarc.
Doamna Daniela Soroceanu - Permitefi-mi sd vd reamintesc cd, in conformitate
cu prevederile legale in vigoarc, dacd. avefi un interes personal in problemele supuse
dezbaterii qi votului de astdzi, ave\i obligalia sd anunJali la inceputul qediirlei,
nerespectarea acestor prevederi legale atrdgdndnulitatea absolutd ahotdrdrii adoptate.
Domnul Dionisie Dumitrapcu -Lapct.9 al ordinii de zinu-mi voi exercita votul.

I.

Proiect de hotir6re pentru completarea pi modificarea Hotirfirii
Consiliului Jude(ean Neamf nr. 266/2017 privind organizarea evenimentului
,,Tdrgul de Criciun la Neamt" 2017.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Radu Tudorel - comisia culturd - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hot6r6re:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivS"?
Se abline cineva?
Cu27 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd.

II. Proiect de hotir6re privind desemnarea reprezentan{ilor Consiliului

in cadrul comisiilor pentru prevenirea gi eliminarea violentei, a
faptelor de corup{ie Ei discriminirii in mediul qcolar qi promovarea
interculturalit5{ii' constituite la nivelul uniti(ilor de invl(imdnt special din jude{ul
Jude{ean Neam!

Neam{.

proiect:

Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizarc la acest

Domnul Radu Tudorel - comisia culturd, proteclie sociald avizfavorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul lonel Arsene - intrucAt acest proiect presupune vot cu privire la persoane,
este necesar sd recurgem la vot secret.
Yd'ptezinturmdtoarea procedurd de vot, prevdzutd,de regulamentul de organizare
gi funcJionare a Consiliului Judelean Neam!:
Fiecare consilier va primi un buletin de vot pe care este inscris numele persoanei
propuse. Intrdnd in cabind, vafrbaratprintr-o linie orizontala numele candidatului daca
persoana care voteaza NU DORE$TE sd il aleagd,. Pe buletin va rdmdne nebarat numele
candidatului pe care consilierul judelean care voteazd DORE$TE sd iI aleagd,.
De asemenea, propun ca aceastd procedurd de vot sd fie valabila qi lapunctul 3 al
ordinii de zi.
Supun la vot aceste propuneri:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivS"?
Se abline cineva?
Cu 27 voturi "pentru", propunerile au fost aprobate.

Domnul Ionel Arsene - VA invit sd faceli propuneri pentru d.esemnarea
reprezentanlilor Consiliului Judeiean Neam! in cadrul comisiilor pentru prevenirea qi
eliminarea violenlei, a faptelor de coruplie gi discrimindrii in mediul scolar qi

promovarea interculturalitafli, constituite la nivelul unitalilor de invdldmdnt special din
judeJul Neam!, pentru a fi inscrise pe buletinele de vot.
Se va exprima o singurd opfiune "PENTRU", pentru fiecare comisie.
Aici avem pentru patru ;coli gi eu m-am gdndit sd vd fac o propunere, la o gcoald
sd fie ALDE, la o gcoald sd fie PSD, la o qcoald sd fie PNL
Ei ta o qcoatd si fie pMp.
Sunteji de acord sd facem aqa?
(To!i consilierii au fost de acord).
- la centrul $colar pentru Educa{ie rncluzivd "Al. Rogca, piatra- Neam{:
Domnul Ion Asaftei - Grupul ALDE propune pe domnul Luca Iulian
- la Centrul $colar pentru Educa{ie Incluzivi Roman:
Domnul Acatrinei Dumitru - Grupul PNL propune pe domnul Pelepco Lucian.
-la centrul $colar pentru Educafie rncluzivi rirgu- Neam!:
Domnul Ionel Arsene - Grupul pSD propune pe domnul Afloari Mihai.
-la Liceul Tehnologic Special $tefan cel Mare:
Domnul Laurenliu Cristinel Dulamd Grupul PMP propune pe domnul
Ungurianu Cristian.
Domnul Ionel Arsene - IJrmeazd, ca buletinele de vot sd fie multiplicate. Sunteli
de acord sd mergem mai departe p6n6 se completeazdbuletinele de vot?
(Toti consilierii au fost de acord).
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III.

Proiect de hotirdre privind desemnarea reprezentan{ilor Consiliului
Judefean Neam{ in cadrul comisiilor de evaluare gi asigurare a caliti{ii constituite
la nivelul uniti{ilor de inviflmdnt special din jude{ul Neam{.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avrzare la acest
proiect:

Domnul Radu Tudorel - comisia culturd, proteclie sociald - avizfavorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.

Domnul Ionel Arsene

-

VA invit sd faceli propuneri pentru

desemnarea
reprezentanlilor Consiliului Judelean Neam! in cadrull comisiilor de evaluare Ei asigurare
a cahtdtli constituite la nivelul unitdlilor de invdldmdnt special din jude{ul NeamJ, pentru
a fi inscrise pe buletinele de vot.
Se va exprima o singurd opfiune "PENTRU", pentru f,recare comisie.
Domnul Ionel Arsene - Deasemenea, aici fiind tot patru m-am gAndit sd facerm la
fel, cu menliune c5, de data aceasta Partidul Mi;carea Populard nemaiavAnd alt mernbru
nu o sd mai facd propuneri, PSD fiind mai mare o sd fac6 doud propuneri.
Domnul Ungurianu Cristian - Mai avem un mLembru, domnul Dulamd Lauren{iu

Cristinel.

Domnul Ionel Arsene

-

Domnul Dulamd Laurenliu este vicepreqed.inte al

Consiliului JudeJean qi nu poate.
Domnul Dulamd Laurenliu Cristinel - Mai avem membrii in partid, nu trobuie
neapdrat sd fie consilieri judeleni.
Domnul Ionel Arsene - Am in{eles, este suficient atAt.
Domnul Laurenfiu Cristinel Dulamd - o sd votdm candidatul PNL-ului.
- la Centrul $colar pentru Educa{ie Incluzivi "Al. Rogc a,, piztra- Neam{:
Domnul Ionel Arsene - Grupul PSD propune pe domnul Radu Tudorel.
- la Centrul $colar pentru Educa(ie Incluzivi Roman:
Domnul Ionel Arsene - Grupul PSD propune pe domnul Diaconu Adrian.
-la Centrul $colar pentru Educa{ie Incluzivi Tirgu- Neam(:
Domnul Acatrinei Dumitru - Grupul PNL propune pe domnul Ciudin Mirceil.
-la Liceul Tehnologic Special $tefan cel Mare:
Domnul Ion Asaftei - Grupul ALDE propune pe domnul Dumitraqcu Gelu.
Domnul Ionel Arsene - rJrmeazd" ca buletinele de vot sd fie multiplicate. Sunte{i
de acord s5 mergem mai departe pAnd se completeazd,buletinele de vot?
(ToJi consilierii au fost de acord).

IV. Proiect de hotirflre privind stabilirea pre{ului mediu al masei verzi

ob{inuti de pe pajigti, valabil pe anul2018.

Domnul Ione Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:

Domnul Neculai Puqcaqu - comisia buget - avrz favorabil;
Doamna Mdddlina Veronica Ciubotaru - comisie industrie, agriculturd
favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este ,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu27 voturi "pentru",hotdrdrea a fost adoptatd.

-

aviz

V. Proiect de hotirire privind stabilirea pre(urilor medii ale produselor
agricole, necesare evaluirii in lei a arendei achitate in naturi, valabile pentru anul
2018.

Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai PugcaEu - comisia buget - avtz favorabil;
Doamna Mdddlina Veronica Ciubotaru - comisie industrie, agriculturd- aviz
favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - ayrz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu27 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd.

VI. Proiect de hotir0re privind acordarea de sprijin financiar unor unitl{i
de cult din jude{ul Neam{ aparfinind cultelor religioase recunoscute din Romiinia.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:

Domnul Neculai Puqcaqu - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Rdu Tudorel - comisie culturd - aviz favorabil:
Domnul Lucian Pelepco - comisia urbanism - avizfavorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - avizfavorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrAre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu27 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd.

VII. Proiect de hotirdre privind

aprobarea unei asocieri cu Asocia{ia
CulturalS,,Codrii Neam{ului" in vederea realizilrii unui proiect de interes public

jude{ean.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sb prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puqcagu - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisie culturd - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - avizfavorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este ,,pentru"?
Cine este,,impotriv6"?
Se abline cineva?
Cu27 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptatd.

VIII. Proiect de hotirire privind

aprobarea unei asocieri cu Comuna
Alexandru cel Bun in vederea realizdrii unor lucriri de interes public jude{ean.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoartelo de avizare la acest

proiect:

Domnul Neculai Pugcaqu - comisia buget - avizfavorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisie culturd, sdndtate - avizfavorabil;
Domnul Lucian Pelepco - comisia urbanism - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - avizfavorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrAre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivi"?
Se abline cineva?
Cu 27 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd..

IX. Proiect de hotirire privind rectificarea bugetului Judefului Neam{ pe
anul 2017.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile sd prezinte rapoartele de avizarc la acest

proiect:

Domnul Neculai Puqcagu - comisia buget - aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel - comisie culturd - aviz favorabil;
Doamna Mdddlina Veronica Ciubotaru - comisia servicii publice avizfavorabil.
Domnul Adrian Bourceanu - comisia juridicd - avizfavorabil.
Domnul Cristian Ungurianu - Am observat in raportul de speci alitate c6 grosul
rectificdrii de astdzi se referd la o diminuare de 3.000.400 lei din bugetul DGASpC. Este
adevdrat?

Domnul Ionel Arsene - Da.
6

Domnul Cristian Ungurianu - Banii se redistribuie spre alte categorii de cheltuieli.
Intrebarea era, qtiind cd la marea majoritate a instituliilor din subordinea Consiniului
judelean au fost probleme cu plata salariilor in ultima perioadd, cum s-a reuqit sd se facd
o economie de 3.000.400 mii lei la Direclia cea mai mare din cadrul Consitiului
Judelean.
Doamna Adriana Bosovici Dupa cum bine qtili la qedinla trecutd DGASPC a
primit bani din fondul derezervd,, fiind preatdrziuprimili a fost mai mult dec6t necesarul
direcliei la momentul respectiv qi acum din veniturile proprii ale Consiliului Judelean
date de-a lungul timpului D.G.A.S.P.C. am redus cu 3.000.000 lei riscdnd dacd nu sd
rdmdnd necheltuili qi am acoperit alte lucruri necesare.
Domnul Ionel Arsene - Mullumit?
Domnul Cristian Ungurianu - Da, e o suspiciune nefiind trecut in raportul de
specialitate, eu suspicionam cd" e vorba de reportarea investiliei de la Vaduri pentru cd
suma e cam similard.
Domnul Ionel Arsene - Da v-adatrdspunsul doamna Bosovici, sunteJi mullumit?
Domnul Cristian Ungurianu - Da, poate pe viitor sd avem o detaliere pe aceste

-

rectificdri.

Doamna Adriana-Elena Bosovici - Dar am scris pe raport cb sunt din veniturile
proprii ale Consiliului Judefean pe care le-am dat de-a lungul timpului. Nu qtiu ce e cu
investilia de la Vaduri Ei ce legdturd, arc.
Domnul Cristian Ungurianu - Pdi md gdndeam cd n-a fost timp sd se cheltuiascd
sumele respective.

Domnul Ionel Arsene -Despre ce e vorba la Vaduri?
Domnul Cristian Ungurianu - Viitorul centru de recuperare pentru adullii cu
dizabiIitl4i.
Domnul Ionel Arsene -E la Dragomireqti.
Domnul Nicolae Pugcagu- Sunteli in eroare.
Domnul Ionel Arsene - Dupd qedinla mergeJi la doamna Adriana Bosovici 51 VA
explicd.
Domnul Cristian Ungurianu - Asocierea cu comuna Alexandru cel Bun qi
transformarea scolii de acolo intr-un asemenea centru.
Domnul Ionel Arsene - Stali sd o prelu6m. Avem murtd ffeabd.
Domnul Cristian Ungurianu - Suma era similard qi nefiind detaliat in raport. ca
sd poatd sd voteze toli consilierii in cunogtinld de cauzd,.
Domnul Ionel Arsene - Bine domnule Ungurianu. V-a rdspuns doamna Bosovici.
Domnul Cristian Ungurianu - Cred cd a fost util ca sd qtie toatd" lumea aceste
detalii.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotdrdre:
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?

Cu 26 voturi "pentru" qi o neparticipare la vot (Dumi
fost adoptatd.

Dionisie), hotdrdrea

a

X. DIVERSE
Domnul Ionel Arsene - Buletinele de vot nu sunt veni
punctul Diverse s5 mai povestim cAte ceva.
Vedeli cd ave{i pe masd fiecare cAte o invitalie pentru
Neam! care incepe in data de 17 decembrie. in mod normal tret
de 15 decembrie dar fiind 3 zile de doliu naJional am reporta
aEtept cu drag sd fim toli acolo la deschidere, cred cd" ar fi fru
Tdrgului de crdciun care incepe pe 17 decembrie la ora 17 ra
TArg de Crdciun pe care impreund l-am sus{inut.
Domnul Mihai Afloari - A9 dori sd adresez felici
domnului preEedinte Ionel Arsene qi domnului octavian
organizarc a primei edilii a Galei Ambadasorilor Nernfeni,
a consiliului consultativ in domeniul tinereturui gi altor
acestd frumoasd activitate qi avem certitudinea cd"urmdtoarele
mod pldcut.Mulfumesc.
Domnul Ionel Arsene - VA mullumesc domnule
consider cd a fost un sucoes Gala Ambadadorilor Nemleni, mmul1i dintre dumneavoastrd acolo gi aqa cum am mai spus-o cr<
facem o armonie in consiliul Judefean, sd facem administratie s
facem multe lucruri bune pentru judelul Neam! gi cetdlenii o
decdt sd vadb ceartd";i dispute in Consiliul Judefean.
incd odat6 vreau sd vd mullumesc pentru sprijin, toatd
apreciat in mod pozitiv gal Ei eu zic cd a ieqit bine. Dacd mai
rog.
Domnul Ion Asaftei - Ce ag vrea si vd spun: noi,
majoritatea din consiliul Jude{ean am suslinut pe deplin qi cu t
asemenea gale organizatddar bucuria a fost, qi trebuie s6-l felici
Ionel Arsene qi pe prietenul gi colegul nostru qi consilier al
Octavian Bdrbule! bucuria a fost cd,, aqa cum a zis gi domnul
de armonie in vederea unei chestiuni care sd serveascd in ulti
oameni care fac performanld qi aduc excelenld judelului qi este
spun de armonie vorbesc qi de colegii de la pNL qi de cei de la
gi este o dorin!6 de-a mea, pentru orice alte proiecte de i
adevdratd armonie.
Domnul Ionel Arsene - Mullumesc domnule v
ordinard ne-am gandit sd o avem pe 2l decembrie pentru cd m
B

? Atunci sd trecem la

6rgul de Crdciun de la
ia sd deschidem pe data
pe data de 17, unde vd
Aveli qi proglamul
urtea DomneascS, acest

i

Consiliului Jude{ean,
le! pentru frurnoasa
um Ei a tuturor tinerilor,

i. Ne-am bucurat

ilii

de
ne vor surprinede in

ilier judefean. gi

eu
bucurat sd vd viid pe
cd dacd o sd reusim sd
nu politicd, cred cd o sd
aprecieze acest lucru

ea care a fost acolo a

t qi alte intervenlii. VA
E impreund cu PSD-ul,
forfa organizarcaunei
pe domnul preEedinte
ului pregedinte, domnul
inte s-a dat dovadd
instanld judelul, acelor
lucru deosebit Ei cAnd
. AEa aE vrea sii vdd
judelean
s
sd fie intr-o
inte. Apropo de qedinla
fi dintre dumneavoastrd

vd programalivacage gi ca sd avem timp sd servim un pahar
qampanie qi sd ascultdm
colinde.
Dacd, suntem gata cu buletinele de vot eu zic sd trecem 1 vot.
Rog comisia de validare sd demareze procedura de vot.
(pauzd)

Doamna Daniela Soroceanu face apelul nominal al consi ierilor judejeni care igi
exercitd votul in cabind.
Membrii comisiei de numdrare a voturilor se retrag
tru a numdra voturile
exprimate.
(pauzd)

Reluarea lucrdrilor ; edinlei.

II. Domnul Ionel Arsene - Invit pregedintele Comisiei

validare a voturilor, sd
ne prezinte rezultatul votului secret la punctul II al ordinii
zi (Proiect de hotdrAre
privind desemnarea rcprezentanlilor consiliului Judefean N
! in cadrul comisiilor
pentru prevenirea Ei eliminarea violen[ei, afaptelor de corupfie discrimindrii in mediul
gcolar gi promovarea interculturalitdlii, constituite la nivelul
itdlilor de invdldmdnt
special din judeful Neam!).
Domnul Nicolae Pqcagu - proces Verbal privind
tatele votului exprimat
pentru desemnarea rcptezentanlilor consiliului Jude{ean
in cadrul comisiilor
pentru prevenirea Ei eliminarea violenfei, a faptelor de coruplie discrimindrii in mediul
qcolar gi promovarea interculturalitdfii, constituite la nivetul
itdlilor de invd{dm6nt
special din judelul Neam!
In conformitate cu prevederile Legii nr.275r2001, comisi de validare s-a intrunit
in sedin!5 astdzi,12 decembie 2017, pentru a verifica rezurtatele otului exprimat pentru
desemnarea reprezentanlilor consiliului Judelean Neam{ in
comisiilor pentru
prevenirea qi eliminarea violenfei, a faptelor de corup{ie qi discri indrii in mediul qcolar
gi promovarea interculturalitdlii constituite la nivelul unitdtilor
invSldmdnt specialdin
judelul Neam!.
Au fost propugi qi inscrigi pe buletinele de vot:
- pentru Centrul $colar pentru Educalie Incluzivd ,,A1. Roqca
Neam!:
- Luca Iulian;
- pentru Centrul $colar pentru Educa{ie Incluzivd Roman:
- Pelepco Lucian;
- pentru Centrul $colar pentru Educalie Incluzivd firgu_ N
- Afloari Mihai
- pentru Liceul Tehnologic Special $tefan cel Mare:
- Ungurianu Cristian

Dupd deschiderea urnei si numdrarea buletinelor de vot.
constatat
urmdtoarele:
- au fost27 voturi exprimate;
- 27 voturi sunt valabile;
- nici un vot nul.
S -au ob{inut urmdtoar eIe r ezultate:
- pentru Centrul $colar pentru Educalie Incluzivb "Al. Ro
" Piatra- Neam!:
-Luca Iulian - 27 voturi:
- pentru Centrul $colar pentru Educa{ie Incluzivd,Roman:
- Pelepco Lucian - 27 voturi:
- pentru Centrul $colar pentru Educa{ie Incluzivd Tirgu- N
- Afloari Mihai - 27 voturi;
- pentru Liceul Tehnologic Special
$tefan cel Mare:
- Ungurianu Cristian - 27 voturi.
AvAnd drept criteriu cel mai mare num6r d,e voturi,
de validare constatd

desemnarea:

o

d-lui Luca Iulian ca reprezentant al Consiliului
comisiei constituite la nivelul Centrului $colar

J

Neam! in cadrul
tru Educalie Incluzivd

"Alexandru Ro gca" Piatra-NeamJ ;
d-lui Pelepco Lucian ca reprezentant al Consili ui Judelean Neam! in
cadrul comisiei constituite la nivelul Centrului colar pentru Educalie
Incluzivd Roman;
o d-lui Afloari Mihai careprezentant al Consiliului J
Neam{ in cadrul
comisiei constituite la nivelul Centrului Scolar
Educalie Incluzivd
Tirgu-Neam!;
o d-lui Ungurianu Cristian ca reprezentant al Consili lui Jude{ean Neam! in
cadrul comisiei constituite la nivelul Lioeului T
logic Special gtefan
cel Mare.
Semneazd comisia de validare.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de h
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivS"?
Se abline cineva?
Cu 27 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd.

rrl. Domnul Ionel Arsene - Invit preqedintele comisiei

validare a voturilor, sd
ne prezinte rentrtatul votului secret la punctul III al ordinii
zi (Proiect de hotdrdre
privind de s emnar e a r epr ezentanJilor c onsiliului Judele an Ne am in cadrul comisiilor de
evaluare gi asigurare a calitdtrii constituite la nivelul unitdtilor
inv6!6mAnt special din
judelul Neam!).
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Domnul Nicolae Puqcaqu - Proces Verbal privind
le votului exprimat
pentru desemnar ea reptezentan{ilor Consiliului Jude{ean N
in cadrul comisiilor de
evaluare qi asigurare a calitdlii constituite la nivelul unitdlilor
inv6!6mdnt special din
judelul Neam!.
In conformitate cu prevederile Legii ttr.215/2001, com a de validare s-a intrunit
in sedin!6 astdzi,12 decembrie20rT,pentru a verifica rezultate e votului exprimat pentru
de semnar ea rcpr ezentanlilor C onsiliului Judele an Ne am{ in
I comisiilor de evaluare
qi asigurare a calit\ii constituite la nivelul unitdlilor de inv
t special din judelul
Neam!.
Au fost propugi gi inscriqi pe buletinele de vot:
- pentru Centrul $colar pentru Educalie IncIuzivd "Al. Rogc " Ptatta- Neamt:
- Radu Tudorel
- pentru Centrul $colar pentru Educa{ie Incluzivd Roman:
- Diaconu Adrian
- pentru Centrul $colar pentru Educalie Incluzivd Tirgu- Ciudin Mircea
- pentru Liceul Tehnologic Special $tefan cel Mare:
- Dumitraqcu Gelu
Dupd deschiderea urnei si numdrarea buletinelor de vot, -au constatat
urmdtoarele:
au fost 2Tvoturi exprimate;
27 voturi sunt valabile;
nici un vot nul.
S - au obfinut urm[toare Ie rezultate;
- pentru Centrul $colar pentru Educalie Incluzivd,,Al.
Pratra- Neam!:
- Radu Tudorel - 27 voturi:
- pentru Centrul $colar pentru Educalie Incluzivd Ron
- Diaconu Adrian -27 voturi:
- pentru Centrul $colar pentru Educalie Incluzivd firgu- N
- Ciudin Mircea -27 voturi;
- pentru Liceul Tehnologic Special $tefan cel Mare:
- DumitraEcu Gelu - 27 voturi;
Av6nd drept criteriu cel mai mare numdr de voturi, comi ia de validare constatd
desemnarea:
o d-lui Radu Tudorel carcprezentant al Consiliului J
Neam! in cadrul
comisiei constituite la nivelul Centrului $colar pe tru EducaJie Incluzivd
"Alexandru Ro gca" Piatra-NeamJ ;
d-lui Diaconu Adrian ca reprezentant al Consiliu ui Judelean Neam! in
cadrul comisiei constituite la nivelul Centrului
lar pentru Educalie
Incluzivi Roman:

-

o
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o
o

d-lui Ciudin Mircea ca rcprezentant al Consili
cadrul comisiei constituite la nivelul Centrului

Judelean NeamJ in
lar pentru Educalie

Incluzivd Tirgu-Neamf ;
d-lui Dumitragcu Gelu ca reprezentant al Consili lui Judefean Neamj in
cadrul comisiei constituite la nivelul Liceului T
logic Special gtefan

cel Mare.
Semneazd comisia de validare.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de
Cine este,,pentru"?
Cine este,,impotrivd"?
Se abline cineva?
Cu 27 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd.
Domnul lonel Arsene - Nemaifiind alte problerne
inchise I
e gedinlei.

SECRETAR
Daniela

I2

in ordinea de zi. declar

JUDETULUI,

