CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

PROCES VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Neamţ
din 19 septembrie 2016, ora 11.00

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Ionel Arsene. La
şedinţă participă de drept secretarul judeţului, doamna Daniela Soroceanu, precum
şi şefii serviciilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean.
Domnul Ionel Arsene - Doamnelor şi domnilor consilieri permiteţi-mi să
declar deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Neamţ pentru care
aţi fost convocaţi în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale
nr. 215/2001.
La şedinţă absentează motivat următorii consilieri judeţeni: Anton MonicaElena, Buhușanu Bogdan, Stavarache Valentin-Constantin, Isciuc Mihaela-Elena,
Stoica Mihai-Doru, Ciudin Mircea şi Boca Ioan-Doinel. Domnul consilier Boacă
Dan întârzie câteva minute. Constatând că la această şedinţă sunt prezenţi 27
consilieri judeţeni din totalul de 35 consilieri judeţeni în funcţie, inclusiv
preşedintele consiliului judeţean, declar şedinţa ca fiind legal constituită.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, supun spre aprobare conţinutul procesului-verbal al şedinţei extraordinare
desfãşuratã în data 08 septembrie 2016.
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 27 voturi „pentru”, procesul-verbal a fost aprobat.
Ordinea de zi propusã pentru aceastã şedinţã este cea publicatã în presã şi
comunicatã şi dumneavoastrã, astfel încât, cu permisiunea dumneavoastră, nu o să-i
mai dau citire.
1. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Judeţean Neamţ în cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director
al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ.
2. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Judeţean Neamţ în cadrul comisiilor de concurs pentru ocuparea funcției de director
al unităților de învățământ special din Județul Neamț.
3. Proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la conducerea
Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman.
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4. Diverse.
Faţă de ordinea de zi iniţială, propun suplimentarea acesteia cu Proiectul de
hotărâre pentru luarea unor măsuri privitoare la Compania Județeană APASERV
S.A., ce urmează a fi analizat ultimul la ordinea de zi, înaintea punctului „Diverse”.
Supun la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi:
Cine este „ pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 20 voturi “pentru”(Arsene Ionel, Asaftei Ion, Andrușcă Dănuț, Bourceanu
Adrian, Bulai Oana Gianina, Ciubotaru Mădălina Veronica, Constantin Dan Vasile,
Corduneanu Eduard, Cosma Florin Mihai, Dulamă Laurențiu, Grumezescu Florin,
Manoliu Dan, Mihai Alexandru, Murariu Vasile, Nica Vasile, Nistor Olga, Pavăl
Gabriel Dan, Pușcașu Neculai, Radu Tudorel, Todirițe Andreea) și 7 abțineri
(Acatrinei Dumitru, Banu Gabriela, Hopșa Florin, Nechita Marius Mihai, Lucaci
Gabriel, Pelepco Lucian-Florin, Triboi Gheorghe), suplimentarea ordinii de zi a fost
aprobatã.
Supun la vot ordinea de zi:
Cine este „ pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 27 voturi “pentru”, ordinea de zi a fost aprobatã.
Înainte de a trece la primul punct, secretarul judeţului doreşte să facă o
precizare.
Doamna Daniela Soroceanu - Permiteţi-mi sã vã reamintesc cã, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, dacã aveţi un interes personal în
problemele supuse dezbaterii şi votului de astãzi, aveţi obligaţia sã anunţaţi la
începutul şedinţei, nerespectarea acestor prevederi legale atrăgând nulitatea absolută
a hotărârii adoptate.
Până acum nimeni nu şi-a manifestat dorinţa, dar poate în şedinţă, acum, este
cineva.
Domnul Ionel Arsene –Este cineva care are interese care nu corespund cu
statutul de ales judeţean? Nu? Atunci, trecem la primul punct atunci.
I. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Judeţean Neamţ în cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de
director al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la
acest proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel –comisia cultură - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
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Domnul Ionel Arsene - Fiind vorba de un vot cu privire la persoane, este
necesar să recurgem la vot secret.
Vă prezint următoarea procedură de vot, prevăzută de regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ:
Fiecare consilier va primi un buletin de vot pe care sunt trecute numele
tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor, vor fi barate printr-o
linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul NU doreşte să îi
aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele candidatului pe care doreşte să îl
aleagă.
De asemenea, propun ca această procedură să fie valabilă și la punctele 2, 3 și
4 ale ordinii de zi.
Supun la vot aceste propuneri:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 27 voturi “pentru”, procedura de vot secret a fost aprobată.
Vă invit să faceţi propuneri pentru a fi înscrise pe buletinele de vot, cu
mențiunea că se vor desemna 2 persoane în calitate de reprezentanți ai Consiliul
Judeţean Neamţ în cadrul comisiei de concurs organizat pentru ocuparea funcției de
director al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ: din
partea majorității propun pe doamna Nistor Olga.
Domnul Hopșa Florin-Adrian – Din partea grupului PNL propun pe doamna
Banu Gabriela.
Domnul Ionel Arsene - Până se completează buletinele de vot sunteţi de acord
să trecem la celelalte puncte?
(Toţi consilierii au fost de acord).
II. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Judeţean Neamţ în cadrul comisiilor de concurs pentru ocuparea funcției de
director al unităților de învățământ special din Județul Neamț.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la
acest proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel –comisia cultură - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - În cazul acestui proiect se propune desemnarea a
câte 2 reprezentanți ai Consiliului Județean Neamț în cadrul fiecărei comisii de
concurs organizată pentru ocuparea funcției de director al unităților de învățământ
special din Județul Neamț. Fiind vorba de un vot cu privire la persoane, este necesar
să recurgem la vot secret.
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Vă invit să faceţi propuneri pentru a fi înscrise pe buletinele de vot:
Domnul Ionel Arsene - Pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
”Al. Roşca” Piatra-Neamţ din partea majorităţii din Consiliul Judeţean Neamţ:
domnul Ungurianu Cristian și domnul Puşcaşu Neculai. Dacă aveți propuneri?
Domnul Hopșa Florin-Adrian - Din partea grupului PNL propun pe domnul
Triboi Gheorghe.
Domnul Ionel Arsene - Pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
Roman propun pe doamna Chelmuș Elena și domnul Mocanu Vasile. Dacă aveți
propuneri?
Domnul Hopșa Florin-Adrian - Din partea grupului PNL propun pe doamna
Isciuc Mihaela-Elena.
Domnul Ionel Arsene - Pentru Liceul Tehnologic Special Ştefan cel Mare
propun pe domnul Radu Tudorel și vă rog să faceți propuneri.
Domnul Hopșa Florin-Adrian - Din partea PNL propun pe domnul Stavarache
Valentin - Constantin.
Domnul Ionel Arsene - Pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
Tîrgu-Neamţ din partea PSD propun pe domnul Nica Vasile și domnul Boacă Dan.
Domnul Hopșa Florin-Adrian - Din partea grupului PNL propun pe domnul
Ciudin Mircea.
Domnul Ionel Arsene – Trebuie cineva cu studii superioare.
Domnul Hopșa Florin-Adrian – Atunci propun pe domnul Boca Ioan-Doinel,
dacă domnul Ciudin n-are studii superioare.
Doamna Daniela Soroceanu – Așa apare în actele depuse de dumnealui la
Consiliul Județean.
Domnul Ionel Arsene - Până se completează buletinele de vot sunteţi de
acord să trecem la celelalte puncte?
(Toţi consilierii au fost de acord).
III. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la conducerea
Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la
acest proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel –comisia cultură - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Întrucât la acest proiect de hotărâre se propune
desemnarea directorului interimar al Complexului de Servicii pentru Persoane
Adulte cu Handicap Roman, este necesar să recurgem la vot secret.
Pe buletinul de vot va fi înscris numele doamnei Cristina Ionela Cristea, șef
birou în cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap
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Roman, persoană care îndeplinește condițiile legale pentru a fi numită interimar în
funcția de director.
Până se completează buletinele de vot sunteţi de acord să trecem la celelalte
puncte?
(Toţi consilierii au fost de acord).
IV. Proiect de hotărâre pentru luarea unor măsuri privitoare la
Compania Județeană APASERV S.A.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la
acest proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – Domnule președinte la comisie nu
am reușit să abordăm acest aspect, dar toți consilierii care fac parte din comisie și
sunt prezenți au proiectul și pot să-și exprime opinia. Din punctul meu de vedere și
al colegilor de la PSD este aviz favorabil;
Domnul Ionel Arsene – Înțeleg că n-a ajuns proiectul de hotărâre la timp.
Domnul Radu Tudorel - A fost adus în timpul ședinței.
Doamna Oana-Gianina Bulai- comisia servicii publice - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Având în vedere specificul acestui proiect de hotărâre,
propun să votăm pe articole, respectiv supun la vot art.1, referitor la acordarea
mandatului pentru revocarea administratorilor societății.
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Domnul Hopșa Florin-Adrian – Nu participăm la vot pentru că nu am primit
la timp toate documentele și nu participăm la vot.
Doamna Daniela Soroceanu – Era indicat să anunțați la începutul ședinței,
dacă nu vă supărați.
Domnul Hopșa Florin-Adrian – Păi am apăsat pe buton.
Domnul Ionel Arsene – V-am întrebat la începutul ședinței. Bun, nu
participați.
Domnul Hopșa Florin-Adrian – Da, nu participăm.
Domnul Ionel Arsene – Deci cu 20 voturi “pentru”(Arsene Ionel, Asaftei Ion,
Andrușcă Dănuț, Bourceanu Adrian, Bulai Oana Gianina, Ciubotaru Mădălina
Veronica, Constantin Dan Vasile, Corduneanu Eduard, Cosma Florin Mihai,
Dulamă Laurențiu, Grumezescu Florin, Manoliu Dan, Mihai Alexandru, Murariu
Vasile, Nica Vasile, Nistor Olga, Pavăl Gabriel Dan, Pușcașu Neculai, Radu
Tudorel, Todirițe Andreea) și 7 neparticipări la vot (Acatrinei Dumitru, Banu
Gabriela, Hopșa Florin, Nechita Marius Mihai, Lucaci Gabriel, Pelepco LucianFlorin, Triboi Gheorghe), art.1 a fost aprobat.
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Supun la vot art.2, referitor la convocarea AGA.
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 20 voturi “pentru” (Arsene Ionel, Asaftei Ion, Andrușcă Dănuț, Bourceanu
Adrian, Bulai Oana Gianina, Ciubotaru Mădălina Veronica, Constantin Dan Vasile,
Corduneanu Eduard, Cosma Florin Mihai, Dulamă Laurențiu, Grumezescu Florin,
Manoliu Dan, Mihai Alexandru, Murariu Vasile, Nica Vasile, Nistor Olga, Pavăl
Gabriel Dan, Pușcașu Neculai, Radu Tudorel, Todirițe Andreea) și 7 neparticipări la
vot (Acatrinei Dumitru, Banu Gabriela, Hopșa Florin, Nechita Marius Mihai, Lucaci
Gabriel, Pelepco Lucian-Florin, Triboi Gheorghe), art.2 a fost aprobat.
Întrucât potrivit art.3 al proiectului de hotărâre se propune o listă de persoane
din rândul cărora vor fi desemnați administratorii provizorii de către Adunarea
Generală a Acționarilor Companiei Județene APA SERV S.A., este necesar să
recurgem la vot secret.
Lista persoanelor din rândul cărora vor fi desemnați administratorii provizorii
de către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Județene APA SERV S.A.:
Stanciu Gheorghe, Păcală Ioan, Năstase Onu Iuliana, Dascălu Iulian Ioan, Marian
Viorel, Pantelemon Simona Elena, Florian Ștefan.
Față de lista de propuneri deja transmisă pe comisii, vă invit să mai faceţi
propuneri, dacă este cazul, pentru a fi înscrise pe buletinele de vot. Aveți propuneri?
Domnul Hopșa Florin-Adrian –Nu.
Domnul Ionel Arsene – Urmează ca buletinele de vot să fie multiplicate. Dau
citire buletinului de vot pentru:
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra-Neamţ
domnul Ungurianu Cristian, domnul Puşcaşu Neculai și domnul Triboi Gheorghe.
Aici trebuie să rămână două persoane.
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman doamna Chelmuș Elena,
domnul Mocanu Vasile și doamna Isciuc Mihaela-Elena. La fel se vor exprima două
opțiuni.
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu-Neamţ domnul Nica
Vasile, domnul Boacă Dan și domnul Boca Ioan-Doinel. De asemenea se vor
exprima două opțiuni.
Liceul Tehnologic Special Ştefan cel Mare domnul Radu Tudorel și
domnul Stavarache Valentin - Constantin. De asemenea se vor exprima două
opțiuni.
Pentru director la Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu
Handicap Roman doamna Cristina Ionela Cristea, iar pentru Consiliul de
Administrație provizoriu la Companiei Județene APA SERV S.A. următorii: Stanciu
Gheorghe, Păcală Ioan, Năstase Onu Iuliana, Dascălu Iulian-Ioan, Marian Viorel,
Pantelemon Simona Elena și Florian Ștefan.
(A intrat în sală domnul Boacă Dan)
Facem o pauză până se multiplică buletinele de vot și trecem la votul secret.
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Doamna Daniela Soroceanu face apelul nominal al consilierilor judeţeni care
îşi exercită votul în cabină.
(pauză)
Membrii comisiei de numărarea a voturilor se retrag pentru a număra voturile
exprimate.
(Domnul Acadrinei Dumitru a părăsit sala)
Reluarea lucrărilor sedinţei.
Domnul Ionel Arsene - Ne întoarcem la punctul I al ordinii de zi și invit
preşedintele Comisiei de validare a voturilor, să ne prezinte rezultatul votului
secret.
Domnul Neculai Puşcaşu – Proces verbal privind rezultatele votului exprimat
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comisiei
de concurs pentru ocuparea funcției de director al Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Neamţ
În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, comisia de validare s-a întrunit în sedinţă astăzi, 19 septembrie 2016, pentru
a verifica rezultatele votului exprimat privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea funcției
de director al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ
Au fost propuse şi înscrise pe buletinele de vot: doamna Nistor Olga, doamna
Banu Gabriela.
După deschiderea urnei şi numărarea buletinelor de vot, s-au constatat
următoarele: au fost 28 voturi exprimate, 28 voturi sunt valabile, nu s-au înregistrat
voturi nule.
S-au obţinut următoarele rezultate: doamna Nistor Olga 25 voturi, doamna
Banu Gabriela 27 voturi.
Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi, raportat la majoritatea
consilierilor prezenți, comisia de validare constată desemnarea ca reprezentanți ai
Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea funcției
de director al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ a
doamnei Nistor Olga și a doamnei Banu Gabriela.
Semnează membrii comisiei de validare.
Domnul Ionel Arsene – Mulţumesc domnule preşedinte. Supun la vot
proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean
Neamţ în cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ.
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 27 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
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La punctul II al ordinii de zi invit preşedintele Comisiei de validare a
voturilor, să ne prezinte rezultatul votului secret.
Domnul Neculai Puşcaşu – Proces verbal privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comisiilor de concurs pentru ocuparea funcției
de director al unităților de învățământ special din Județul Neamț
În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, comisia de validare s-a întrunit în sedinţă astăzi, 19 septembrie 2016, pentru
a verifica rezultatele votului exprimat pentru desemnarea reprezentanților
Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comisiilor de concurs pentru ocuparea funcției
de director al unităților de învățământ special din Județul Neamț.
Au fost propuşi şi înscrişi pe buletinele de vot:
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra-Neamţ
domnul Ungurianu Cristian, domnul Puşcaşu Neculai și domnul Triboi Gheorghe.
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman doamna Chelmuș Elena,
domnul Mocanu Vasile și doamna Isciuc Mihaela-Elena.
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu-Neamţ domnul Nica
Vasile, domnul Boacă Dan și domnul Boca Ioan-Doinel.
Liceul Tehnologic Special Ştefan cel Mare domnul Radu Tudorel și
domnul Stavarache Valentin – Constantin.
După deschiderea urnei şi numărarea buletinelor de vot, s-au constatat
următoarele: au fost 28 voturi exprimate, 26 voturi sunt valabile, 2 voturi anulate.
S-au obţinut următoarele rezultate:
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra-Neamţ
domnul Ungurianu Cristian 22 voturi, domnul Puşcaşu Neculai 21 voturi și domnul
Triboi Gheorghe 6 voturi.
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman doamna Chelmuș Elena
21 voturi, domnul Mocanu Vasile 22 voturi și doamna Isciuc Mihaela-Elena 6
voturi.
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu-Neamţ domnul Nica
Vasile 22 voturi, domnul Boacă Dan 21 voturi și domnul Boca Ioan-Doinel 6 voturi.
Liceul Tehnologic Special Ştefan cel Mare domnul Radu Tudorel 23 voturi
și domnul Stavarache Valentin – Constantin 25 voturi.
Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi, raportat la majoritatea
consilierilor prezenți, comisia de validare constată desemnarea următorilor
reprezentanți ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comisiilor de concurs pentru
ocuparea funcției de director al unităților de învățământ special din Județul Neamț:
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra-Neamţ
domnul Ungurianu Cristian și domnul Puşcaşu Neculai.
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Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman doamna Chelmuș Elena
și domnul Mocanu Vasile.
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu-Neamţ domnul Nica
Vasile și domnul Boacă Dan.
Liceul Tehnologic Special Ştefan cel Mare domnul Radu Tudorel și
domnul Stavarache Valentin – Constantin.
Semnează membrii comisiei de validare.
Domnul Ionel Arsene – Mulţumesc domnule preşedinte. Supun la vot
proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean
Neamţ în cadrul comisiilor de concurs pentru ocuparea funcției de director al
unităților de învățământ special din Județul Neamț.
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 27 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
La punctul III al ordinii de zi invit preşedintele Comisiei de validare a
voturilor, să ne prezinte rezultatul votului secret.
Domnul Neculai Puşcaşu – Proces verbal privind desemnarea directorului
interimar al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman.
În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, comisia de validare s-a întrunit în sedinţă astăzi, 19 septembrie 2016, pentru
a verifica rezultatele votului exprimat pentru desemnarea directorului interimar al
Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman.
A fost propusă şi înscrisă pe buletinele de vot doamna Cristina Ionela
Cristea.
După deschiderea urnei şi numărarea buletinelor de vot, s-au constatat
următoarele: au fost 28 voturi exprimate, 28 voturi sunt valabile, nu s-au înregistrat
voturi nule.
S-au obţinut următoarele rezultate: doamna Cristina Ionela Cristea 25 voturi.
Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi, raportat la majoritatea
consilierilor prezenți, comisia de validare constată desemnarea ca director interimar
al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman a doamnei
Cristina Ionela Cristea. Semnează membrii comisiei de validare.
Domnul Ionel Arsene – Mulţumesc domnule preşedinte. Supun la vot
proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la conducerea Complexului de
Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 27 voturi “pentru”, hotărârea a fost adoptată.
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La punctul IV al ordinii de zi invit preşedintele Comisiei de validare a
voturilor, să ne prezinte rezultatul votului secret.
Domnul Neculai Puşcaşu – Proces verbal privind rezultatele votului exprimat
pentru aprobarea listei de persoane din rândul cărora vor fi desemnați
administratorii provizorii ai Companiei Județene APA SERV S.A.
În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, comisia de validare s-a întrunit în sedinţă astăzi, 19 septembrie 2016, pentru
a verifica rezultatele votului exprimat pentru aprobarea listei de persoane din rândul
cărora vor fi desemnați administratorii provizorii ai Companiei Județene APA
SERV S.A. Au fost propuşi şi înscrişi pe buletinele de vot: domnul Stanciu
Gheorghe, domnul Păcală Ioan, doamna Năstase Onu Iuliana, domnul Dascălu
Iulian Ioan, domnul Marian Viorel, doamna Pantelemon Simona Elena, domnul
Florian Ștefan.
După deschiderea urnei şi numărarea buletinelor de vot, s-au constatat
următoarele: au fost 21 voturi exprimate, 21 voturi sunt valabile, nu s-au înregistrat
voturi nule.
S-au obţinut următoarele rezultate: domnul Stanciu Gheorghe 21 voturi,
domnul Păcală Ioan 21 voturi, doamna Năstase Onu Iuliana 21 voturi, domnul
Dascălu Iulian Ioan 21 voturi, domnul Marian Viorel 21 voturi, doamna Pantelemon
Simona Elena 21 voturi, domnul Florian Ștefan 21 voturi.
Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi, raportat la majoritatea
consilierilor prezenți, comisia de validare constată desemnarea următoarelor
persoane din rândul cărora vor fi desemnați administratorii provizorii ai Companiei
Județene APA SERV S.A.: domnul Stanciu Gheorghe, domnul Păcală Ioan, doamna
Năstase Onu Iuliana, domnul Dascălu Iulian Ioan, domnul Marian Viorel, doamna
Pantelemon Simona Elena, domnul Florian Ștefan. Semnează membrii comisiei de
validare.
Domnul Ionel Arsene – Mulţumesc domnule preşedinte. Supun la vot
proiectul de hotărâre pentru luarea unor măsuri privitoare la Compania Județeană
APASERV S.A.:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 21 voturi “pentru” (Arsene Ionel, Asaftei Ion, Andrușcă Dănuț, Boca
Dan, Bourceanu Adrian, Bulai Oana Gianina, Ciubotaru Mădălina Veronica,
Constantin Dan Vasile, Corduneanu Eduard, Cosma Florin Mihai, Dulamă
Laurențiu, Grumezescu Florin, Manoliu Dan, Mihai Alexandru, Murariu Vasile,
Nica Vasile, Nistor Olga, Pavăl Gabriel Dan, Pușcașu Neculai, Radu Tudorel,
Todirițe Andreea) și 7 neparticipări la vot (Acatrinei Dumitru, Banu Gabriela,
Hopșa Florin, Nechita Marius Mihai, Lucaci Gabriel, Pelepco Lucian-Florin, Triboi
Gheorghe), hotărârea a fost adoptată.
Epuizând ordinea de zi avem la capitolul Diverse avem numirea
administratorului public de pe data de 12.09.2016. Așa după cum știți, în urma
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concursului domnul Ioan -Vlad Angheluță este noul administrator public al
județului Neamț.
Vreau să vă mai informez că în intervalul 20-23 septembrie, pe perioada
absenței mele, atribuțiile președintelui vor fi exercitate de domnul Ion Asaftei,
vicepreședinte.
Dacă mai aveți ceva la Diverse, dacă nu, atunci ordinea de zi fiind epuizată,
declar închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Ionel ARSENE

Daniela SOROCEANU

ÎNTOCMIT,
Rozalica COARDĂ
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