CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Neamţ
din 26 aprilie 2018, ora 16:00
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Ionel Arsene. La şedinţă
participă de drept secretarul judeţului precum şi şefii serviciilor de specialitate din
cadrul Consiliului Judeţean.
Domnul Ionel Arsene – Bună ziua doamnelor și domnilor. Înainte de a declara
deschise lucrările ședinței, dau cuvântul secretarului județului pentru a da citire
Ordinului Prefectului Județului Neamț nr.119/25.04.2018 privind încetarea de drept a
mandatului unui consilier județean.
Doamna Maria-Cătălina Grăpinoiu – Ordin privind încetarea de drept a
mandatului unui consilier județean
Având în vedere:
-adresele Consiliului Județean Neamț nr. 75/7627 din 20.04.2018 și nr. 7950 din
24.04.2018, înregistrate la Instituția prefectului - județul Neamț sub nr. 5470 din
20.04.2018, respectiv nr. 5620 din 24.04.2018;
-referatul nr. 5638 din 25.04.2018 al Serviciului verificarea legalității actelor,
contencios administrativ și procese electorale;
-prevederile art. 90, art. 91 alin. (1), (3), (4) și (5) și art. 92 din Legea nr.
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitatrea
demnităților publice, a funcției publice și mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea
corupției, cu modificările și completările ulterioare:
-Decizia Curții Constituționale nr. 631/2006, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 903 din 07.11.2006;
-prevederile art.18, alin.(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile art.19, alin.(1) lit „a” și alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind
prefectul și instituția pefectului, republicată cu modificările și completările ulterioare:
În temeiul dispozițiilor art.26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, emit prezentul
ORDIN:
Art.1.- Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier județean al
domnului Laurențiu-Cristinel DULAMĂ.
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Art.2.- Se constată încetarea de drept a mandatului de vicepreședinte al
Consiliului Județean Neamț al domnului Laurențiu-Cristinel DULAMĂ.
Art.3.- Cu drept de plângere la instanța de contencios administrativ, în condițiile
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare.
Art.4.- (1) Prezentul ordin se comunică, împreună cu referatul de aprobare:
a)
Consiliului Județean Neamț în două exemplare;
b)
Domnului Laurențiu-Cristinel DULAMĂ prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire.
(2) Prezentul ordin se publică pe pagina de internet a instituției prefectului.
Semneaza prefect, Daniela SOROCEANU
Domnul Ionel Arsene – Da, deci conform ordinului emis de prefectul județului,
domnul Laurențiu Dulamă din momentul în care a luat la cunoștință și a semnat a
pierdut mandatul de consilier județean. Sigur că aveți dreptul să vă duceți în
contencios. Aici nu ne băgăm noi. Dar, eu de ce vă spun: pentru că noi tot ceea ce
votăm astăzi aici poate fi invalidat.
Domnul Laurențiu-Cristinel Dulamă - Eu nu am zis că votez domnule președinte.
Aș vrea ca de față cu colegii mei, să-mi dați cuvântul la Diverse în calitate de fost
consilier județean așa cum a spus doamna prefect.
Domnul Ionel Arsene – Sigur că vă dau cuvântul.
Domnul Laurențiu-Cristinel Dulamă - Nu votez. Dacă vreți mă mut la o masă
mai încolo.
Domnul Ionel Arsene – Eu nu știu dacă puteți să stați la masa aceasta. Să-mi
spună și mie colegii. Dacă puteți să stați la masă eu nu am nicio problemă.
Domnul Laurențiu-Cristinel Dulamă - De ce nu pot?
Domnul Ionel Arsene – Pentru că nu mai sunteți consilier județean, iar cei care
vin și participă la ședințele noastre au alte locuri.
Domnul Laurențiu-Cristinel Dulamă - Domnule președinte nu mai sunt de 30 de
secunde consilier județean de când a citit doamna secretar acest ordin al prefectului.
Domnul Ionel Arsene – Domnule Bourceanu luminați-ne pentru că sunteți
avocat. Nu mai sunteți din momentul în care ați semnat de primire.
Domnul Laurențiu-Cristinel Dulamă – Acum 10 minute.
Domnul Ionel Arsene – De acord, dar noi vorbim despre situația de acum.
Domnul Laurențiu-Cristinel Dulamă - Acum 5 minute am făcut o plângere
prealabilă Instituției Prefectului ca să știe și colegii mei prin care am contestat acest
ordin.
Domnul Adrian Bourceanu – Fiind un act cu caracter administrativ de la
momentul comunicării. Actul administrativ își produce efectul, fiind un (neinteligibil)
individual, doar din momentul comunicării.
Domnul Laurențiu-Cristinel Dulamă - Bun o să mă dau mai într-o parte.
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Domnul Ionel Arsene – Aveți vreo problemă să stea domnul Dulamă la masă?
Nu? Atunci 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 ședință absentează motivat domnul Andoni-Dragoș Nicolae și domnul
Corduneanu Eduard.
Constatând că la această şedinţă sunt prezenţi 31 consilieri judeţeni din totalul de
33 consilieri în funcţie, declar şedinţa ca fiind legal constituită.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, supun spre aprobare conţinutul
procesului-verbal al şedinţei anterioare desfăşurată în data 05 aprilie 2018.
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 31 voturi „pentru” procesul-verbal a fost aprobat.
Ordinea de zi propusã pentru aceastã şedinţã este cea publicatã în presã şi
comunicatã şi dumneavoastrã:
1. Avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a
contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de
Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman;
2. Luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aflate în patrimoniul public al
Județului Neamț;
3. Completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al
Județului Neamț;
4. Modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț;
5. Modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Piatra
Neamț;
6. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Tineretului
Piatra Neamț;
7. Aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului
public de persoane prin curse regulate speciale în trafic județean;
8. Aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de
interes județean;
9. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2007 privind
aprobarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
EURONEST;
10. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 260/2017 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliilor de
Administrație ale unităților de învățământ special din județul Neamț;
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11. Desemnarea unui consilier județean și validarea unor persoane ca membri
ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ;
12.Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de
concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea
funcțiilor de director financiar-contabil și director de îngrijiri din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Piatra Neamț;
13. Aprobarea proiectului „Reabilitare termică clădiri din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Piatra Neamț” și a cheltuielilor legate de acest proiect;
14. Aprobarea unei solicitări de transmitere a unui teren din proprietatea
Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț;
15. Luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aparținând patrimoniului
privat al Județului Neamț;
16. Modificarea statului de funcții al Serviciului Public SALVAMONT Neamț;
17. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.
31/2018 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de
Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru anul 2018;
18. Rectificarea unor anexe ale unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț;
19. Acordarea unui mandat special.
20. Stabilirea taxelor, tarifelor și amenzilor din competența de aprobare a
Consiliului Județean Neamț, pentru anul fiscal 2019;
21. Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor
financiare pe anul 2017;
22. Aprobarea execuției bugetare la data de 31 martie 2018;
23. Rectificarea bugetului Județului Neamț pe anul 2018;
24. Diverse.
Față de ordinea de zi inițială, propun suplimentarea acesteia cu încă 3 proiecte de
hotărâre:
1. privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Neamţ;
2. privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea organizării
Festivalului Expo „Roman Metropolitan”- tradiții, obiceiuri și meșteșuguri-prima
ediție;
3. privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui imobil din proprietatea
Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț, transmise dumneavoastră în
timp util și dezbătute în comisiile de specialitate.
Propun ca aceste proiecte să fie analizate ultimele pe ordinea de zi, respectiv la
punctele 23, 24 și 25, înaintea Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului
Județului Neamț pe anul 2018, care va fi renumerotat ca punctul 26.
Supun la vot propunerea de suplimentare a proiectului ordinii de zi:
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Cine este „ pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 31 voturi “pentru”, propunerea de suplimentare a ordinii de zi a a fost
aprobată.
Supun la vot proiectul ordinii de zi, cu noua numerotare:
Cine este „ pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 31 voturi “pentru”, ordinea de zi a fost aprobată.
Înainte de a trece la primul punct, secretarul judeţului doreşte să facă o precizare.
Doamna Maria-Cătălina Grăpinoiu - 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.
Domnul Ionel Arsene – Este cineva?
Domnul Dumitrașcu Dionisie – La Proiectul de hotărâre Proiectul de hotărâre
privind acordarea unui mandat special (punctul XIX), la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul
2017 (punctul XXI), la Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la
data de 31 martie 2018, (punctul XXII) și la Proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului Județului Neamț pe anul 2018 (punctul XXVI) nu-mi voi exercita votul.
Domnul Ionel Arsene – Mai este cineva? Nu? Vă propun să intrăm în ordinea de
zi.
I.Proiect de hotărâre privind avizarea comisiei de concurs/examen,
respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de
director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte raportul de avizare la acest
proiect:
Domnul Radu Tudorel – comisia cultură - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene –Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
II. Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri
aflate în patrimoniul public al Județului Neamț.
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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 Pelepco Lucian - Florin – comisia urbanism - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
III. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor ce
alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Radu Tudorel – comisia cultură - aviz favorabil;
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene – Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
IV. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al
Complexului Muzeal Județean 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 – Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
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V. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului
Județean de Urgență Piatra 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 –Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
VI. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de
funcții ale Teatrului Tineretului Piatra 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 –Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
VII. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu
pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în
trafic județean.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Doamna Ciubotaru Mădălina - Veronica - comisia servicii publice - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene –Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
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VIII. Proiect de hotărâre privind aprobarea temelor de proiectare aferente
unor obiective de investiții de interes județean.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Pelepco Lucian - Florin – comisia urbanism - aviz favorabil;
Domnul Radu Tudorel – comisia cultură - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - La acest proiect doresc să fac un amendament. Domnule
Pușcașu vă rog să citiți amendamentul.
Domnul Nicolae Pușcașu -Amendament pentru modificarea și completarea
proiectului de hotărâre privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective
de investiții de interes județean.
I.
Se introduc 3 noi articole, numerotate 5,6,7 cu următorul conținut:
Art.5: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes
județean “Realizarea măsurilor conform scenariului de securitate la incendiu în
vederea obținerii Autorizației ISU la Complexul de Servicii Ion Creangă”, str. 1
Decembrie 1918, nr. 68, Piatra Neamț, jud. Neamț, conform anexei nr.5 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes
județean “Înlocuire și schimbare amplasament echipamente și centrale termice”,
conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes
județean “Construire turn de circulație, reabilitare și modernizare pavilion
chirurgical”, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
II.
Articolele 5 și 6 din proiectul de hotărâre se renumerotează ca art. 8 și 9.
III.
Se completează anexele la proiectul de hotărâre cu anexele nr.5,6 și 7.
Acest amendament vă informez că a fost discutat și aprobat în totalitate la comisia
de buget.
Domnul Ionel Arsene – Mulțumesc domnule președinte. Supun la vot
amendamentul:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 31 voturi “pentru”, amendamentul a fost aprobat.
Domnul Ionel Arsene –Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
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IX. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Neamţ nr. 115/2007 privind aprobarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisia juridică să prezinte raportul de avizare la
acest proiect.
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Întrucât acest proiect presupune vot cu privire la
persoane, este necesar să recurgem la vot secret. Vă prezint următoarea procedură de
vot, prevăzută de Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean
Neamț:
Fiecare consilier va primi un buletin de vot pe care este înscris numele persoanei
propuse. Intrând în cabină, va fi barat printr-o linie orizontală numele candidatului
dacă persoana care votează NU DOREȘTE să îl aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat
numele candidatului pe care consilierul județean care votează DOREȘTE să îl aleagă.
Supun la vot această procedură de vot:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 31 voturi “pentru”, propunerea a fost aprobată.
Propun, de asemenea, ca această procedura de vot să fie valabilă și la punctele
10, 11 și 12 din ordinea de zi.
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 31 voturi “pentru”, propunerea a fost aprobată.
Vă invit să faceți propuneri. Este necesar să fie desemnată o singură persoană.În
locul doamnei Bulai Oana-Gianina din partea PSD -ALDE propunerea este domnul
Dan Vasile Constantin. Dacă aveți alte propuneri?
Domnul Florin-Adrian Hopșa - Nu avem propuneri.
Domnul Ionel Arsene - Mergem mai departe și votăm tot odată.
X. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean
Neamț nr.260/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean
Neamț în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ
special din județul Neamț.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Radu Tudorel – comisia cultură - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
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Domnul Ionel Arsene – Întrucât și acest proiect presupune vot cu privire la
persoane, vă invit să faceți propuneri spre a fi înscrise în buletinele de vot. Fac
precizarea că este necesar să fie desemnată câte o singură persoană la fiecare din cele
3 unități școlare ce fac obiectul proiectului.
Domnul Ionel Arsene - 1.Pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
„Al.Roșca” Piatra Neamț propunem pe Grigoraș Gelu
Domnul Florin-Adrian Hopșa - Îl propunem pe domnul Ungurianu Cristian.
Domnul Ionel Arsene – 2. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tîrgu
Neamț propunem pe domnul Apostoae Ilie
Domnul Ungurianu Cristian – Îl propunem pe domnul Ioniță Tiberiu din partea
Partidului Mișcarea Populară.
Domnul Ionel Arsene – 3. Pentru Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare
propunem pe doamna Ciubotaru Mădălina Veronica.
Domnul Florin-Adrian Hopșa - Nu avem propuneri.
Domnul Ungurianu Cristian - O propunem pe doamna Chelmuș Elena.
XI. Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui consilier județean și
validarea unor persoane ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Neamţ.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisia juridică să prezinte raportul de avizare la
acest proiect.
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Întrucât și acest proiect presupune vot cu privire la
persoane, vă invit să faceți propuneri spre a fi înscrise în buletinele de vot, cu
precizarea că va fi desemnat un singur consilier județean în locul domnului Nica Vasile
care nu mai este consilier județean.
Domnul Ionel Arsene - Din partea grupului PSD-ALDE propunem pe domnul
Cosma Florin Mihai.
Domnul Florin-Adrian Hopșa – Îl propunem pe domnul Nechita Marius Mihai.
XII. Proiect de hotărâre hotărâre privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen, respectiv în comisia
de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor de director financiarcontabil și director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra
Neamț.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Radu Tudorel – comisia cultură - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
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Întrucât și acest proiect presupune vot cu privire la persoane, vă invit să faceți
propuneri spre a fi înscrise în buletinele de vot.
Fac precizarea că este necesar să fie desemnate câte 3 persoane atât în comisia de
concurs cât și în cea de contestații, pentru fiecare din cele 2 funcții scoase la concurs.
A. Pentru funcția de director financiar-contabil:
A.1. Comisia de concurs
- Bosovici Adriana Elena;
- Mititelu Cristina;
- Dan Vasile Constantin.
Dacă aveți propuneri?
Domnul Florin-Adrian Hopșa - Nu avem propuneri și nici la Comisia de
soluționare contestații.
Domnul Ionel Arsene - A.2. Comisia de soluționare contestații:
- Vasiliu Veronica;
- Vararu Carmen-Mihaela;
- Tărăntuș-Bărbuleț Andrei-Octavian.
B.Pentru funcția de director de îngrijiri:
B.1. Comisia de concurs
- Hîncu Anca Mihaela;
- Vasiliu Veronica;
- Dan Vasile Constantin.
Dacă aveți propuneri?
Domnul Florin-Adrian Hopșa – Nu avem propuneri.
Domnul Ionel Arsene - B.2. Comisia de soluționare contestații:
- Tărăntuș-Bărbuleț Andrei-Octavian;
- Conache Gavriliu Angela;
- Luca Iulian.
Dacă aveți propuneri?
Domnul Florin-Adrian Hopșa – Nu avem propuneri
Domnul Ionel Arsene – Până se completează buletinele de vot sunteți de acord
să trecem la celelalte puncte de pe ordinea de zi?
(Toți consilierii județeni au fost de acord).
XIII. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică
clădiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț” și a cheltuielilor
legate de acest proiect.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
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Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – aviz favorabil.
Domnul Radu Tudorel – comisia cultură - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XIV. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei solicitări de transmitere a
unui teren din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului
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 - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XV. Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri referitoare la unele
bunuri aparținând patrimoniului privat al Județului Neamț.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – aviz favorabil și avem și un
amendament care a fost discutat și aprobat în totalitate la comisia de buget. Permiteți
să-l prezint?
Domnul Ionel Arsene – Vă rog.
Domnul Florin-Adrian Hopșa - E vorba de art. 3, da citiți-l.
Domnul Neculai Puşcaşu - Amendament la proiectul de hotărâre privind luarea
unor măsuri referitoare la unele bunuri aparținând patrimoniului privat al Județului
Neamț
I.Se elimină alineatul 2 al art.2 din proiectul de hotărâre, precum și anexa la
proiectul de hotărâre.
II.Se elimină art.3 din proiectul de hotărâre.
III.Art. 4 și art.5 se renumerotează ca 3 și 4.
Domnul Ionel Arsene – Supun la vot amendamentul:
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Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 31 voturi “pentru”, amendamentul a fost aprobat.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Pelepco Lucian - Florin – comisia urbanism - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene –Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XVI. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului
Public SALVAMONT Neamț.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – aviz favorabil;
Doamna Ciubotaru Mădălina - Veronica - comisia servicii publice - aviz
favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XVII. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Neamț nr. 31/2018 privind aprobarea contribuţiei Judeţului
Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ
pentru anul 2018.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – aviz favorabil și s-a discutat de
asemenea o propunere de amendament.
Domnul Ionel Arsene – Vă rog.
Domnul Neculai Puşcaşu - Urmare adresei Societății Naționale de Cruce Roșie
din România – Filiala Neamț nr. 179/23.04.2018, propun suplimentarea sumei alocate
acesteia cu 6 mii lei pentru implementarea unor programe în vederea instruirii în
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domeniul acordării primului ajutor prin participarea copiilor și tinerilor la activități
specifice.
Ca urmare, art. I din proiectul de hotărâre va avea următorul conținut:
- Se aprobă majorarea contribuției Județului Neamț pentru anul 2018, în calitate
de membru susținător al Societății Naționale de Cruce Roșie din România – Filiala
Neamț, cu suma de 39 mii lei.
Totodată, în mod corespunzător, se modifică și art. II al proiectului de hotărâre,
contribuția pentru anul 2018 a Județului Neamț urmând a fi de 49 mii lei.
Domnul Ionel Arsene – Mulțumesc. Supun la vot amendamentul:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 31 voturi “pentru”, amendamentul a fost aprobat.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Radu Tudorel – comisia cultură - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XVIII. Proiect de hotărâre privind rectificarea unor anexe ale unor hotărâri
ale Consiliului Județean Neamț.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XIX. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – aviz favorabil;
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Doamna Ciubotaru Mădălina - Veronica - comisia servicii publice - aviz
favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 30 voturi “pentru” și o neparticipare la vot (Dumitrașcu Dionisie), hotărârea a
fost adoptată.
XX. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor, tarifelor și amenzilor din
competența de aprobare a Consiliului Județean Neamț, pentru anul fiscal 2019.
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;
Doamna Ciubotaru Mădălina - Veronica - comisia servicii publice - aviz
favorabil;
Domnul Pelepco Lucian - Florin – comisia urbanism - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XXI. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a
exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2017.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 30 voturi “pentru” și o neparticipare la vot (Dumitrașcu Dionisie) hotărârea a
fost adoptată.
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XXII. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de
31 martie 2018.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 30 voturi “pentru” și o neparticipare la vot (Dumitrașcu Dionisie) hotărârea a
fost adoptată.
XXIII. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XXIV. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul
Roman în vederea organizării Festivalului Expo „Roman Metropolitan”- tradiții,
obiceiuri și meșteșuguri-prima ediție.
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 –Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.

16

XXV. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei solicitări de transmitere a
unui imobil din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului
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 –Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XXVI. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Județului Neamț
pe anul 2018.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Neculai Puşcaşu - comisia buget – aviz favorabil cu mențiunea că sunt
mai multe propuneri de amendamente la rectificarea bugetului.
Propunere amendament nr.1 la proiectul de Hotărâre privind rectificarea bugetului
Judeţului Neamţ pe anul 2018
Bugetul Județului Neamț pe anul 2018 se modifică astfel:
- Se diminuează cu suma de 6 mii lei capitolul 65.02 ”Învățământ” la secțiunea
de funcționare, la Alte cheltuieli în domeniul învățământului, art. 59.22 ”Actiuni cu
caracter stiintific si social cultural”.
- Se diminuează cu suma de 306 mii lei la capitolul 66.02 ”Sănătate” – Spitalul
Județean Neamț, secțiunea de funcționare, art. 20.01 ”Bunuri și servicii”.
- Se majorează cu suma de 6 mii lei capitolul 68.02 ”Asigurări și asistență
socială” la secțiunea de funcționare, la Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și
asistenței sociale, art. 59.11 ”Asociații și fundații”.
- Se majorează cu suma de 306 mii lei capitolul 66.02 ”Sănătate” – Consiliul
Județean Neamț, secțiunea de dezvoltare, documentații tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții ”Construire turn de circulație, reabilitare și modernizare
Pavilion Chirurgical”.
Se vor modifica corespunzător Anexele nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2018.
Propunere amendament nr. 2 la proiectul de Hotărâre privind rectificarea
bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2018
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Bugetul Județului Neamț pe anul 2018 se modifică astfel:
- Se diminuează cu suma de 155 mii lei la capitolul 66.02 ”Sănătate” – Spitalul
Județean Neamț, secțiunea de funcționare, art. 20.01 ”Bunuri și servicii”.
- Se majorează cu suma de 155 mii lei capitolul 66.02 ”Sănătate” – Consiliul
Județean Neamț, secțiunea de dezvoltare, documentații tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții ”Asigurarea funcționalității serviciilor medicale”.
Se vor modifica corespunzător Anexele nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2018.
Domnul Ionel Arsene - Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest
proiect:
Domnul Radu Tudorel – comisia cultură - aviz favorabil;
Doamna Ciubotaru Mădălina - Veronica - comisia servicii publice - aviz
favorabil;
Domnul Pelepco Lucian - Florin – comisia urbanism - aviz favorabil;
Domnul Adrian Bourceanu – comisia juridică – aviz favorabil.
Domnul Ionel Arsene –Supun la vot primul amendament:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 30 voturi “pentru” și o neparticipare la vot (Dumitrașcu Dionisie) primul
amendament a fost aprobat.
Domnul Ionel Arsene –Supun la vot al doilea amendament:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abține cineva?
Cu 30 voturi “pentru” și o neparticipare la vot (Dumitrașcu Dionisie) al doilea
amendament a fost aprobat.
Domnul Ionel Arsene - Supun la vot proiectul de hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 30 voturi “pentru” și o neparticipare la vot (Dumitrașcu Dionisie) hotărârea a
fost adoptată.
Rog comisia de validare să demareze procedura de vot și apoi revenim la Diverse.
(pauză)
Doamna Maria-Cătălina Grăpinoiu face apelul nominal al consilierilor judeţeni
care îşi exercită votul în cabină.
Membrii comisiei de numărare a voturilor se retrag pentru a număra voturile
exprimate.
(pauză)
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Reluarea lucrărilor ședinţei.
IX.Domnul Ionel Arsene - Invit preşedintele Comisiei de validare a voturilor, să ne
prezinte rezultatul votului secret pentru punctul IX al ordinii de zi (Proiectul de hotărâre
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2007 privind aprobarea
actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST).
Domnul Nicolae Pușcașu - Proces Verbal privind rezultatele votului exprimat pentru
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”EURONEST”
În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
comisia de validare s-a întrunit în sedinţă astăzi, 26 aprilie 2018, pentru a verifica
rezultatele votului exprimat pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”EURONEST”.
A fost propus şi înscris pe buletinul de vot domnul Dan Vasile Constantin.
După deschiderea urnei și numărarea buletinelor de vot, s-au constatat următoarele:
au fost 31 voturi exprimate, 31 voturi sunt valabile, nu s-au înregistrat voturi nule.
S-a obţinut următorul rezultat: domnul Dan Vasile Constantin - 27 voturi.
Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi, raportat la majoritatea
consilierilor prezenți, comisia de validare constată desemnarea domnului Dan Vasile
Constantin ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”EURONEST”.
Semnează toți membrii comisiei de validare.
Domnul Ionel Arsene – Mulțumesc domnule președinte. Supun la vot proiectul de
hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
X.Domnul Ionel Arsene - Invit preşedintele Comisiei de validare a voturilor, să ne
prezinte rezultatul votului secret pentru punctul X al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.260/2017 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliilor de
Administrație ale unităților de învățământ special din județul Neamț)
Domnul Nicolae Pușcașu - Proces Verbal privind privind rezultatele votului
exprimat pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul
Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ
În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, comisia de validare s-a întrunit
în sedinţă astăzi, 26 aprilie 2018, pentru a verifica rezultatele votului exprimat privind
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desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de
Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ.
Au fost propuşi şi înscrişi pe buletinele de vot:
1. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra- Neamţ
- Grigoraș Gelu
- Ungurianu Cristian
2. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tîrgu Neamț:
- Apostoae Ilie
- Ioniță Tiberiu
3. Pentru Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare:
- Ciubotaru Mădălina Veronica
- Chelmuș Elena
După deschiderea urnei și numărarea buletinelor de vot, s-au constatat următoarele:
au fost 31 voturi exprimate, 26 voturi sunt valabile, 5 voturi anulate.
S-au obţinut următoarele rezultate:
1. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra- Neamţ
- Grigoraș Gelu - 16 voturi
- Ungurianu Cristian – 10 voturi
2.Pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tîrgu Neamț:
- Apostoae Ilie – 17 voturi
- Ioniță Tiberiu – 9 voturi
3.Pentru Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare:
- Ciubotaru Mădălina Veronica – 18 voturi
- Chelmuș Elena – 8 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
A.
Consiliului de administrație a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
”Al. Roşca” Piatra- Neamţ a domnului Grigoraș Gelu ;
B.
Consiliului de administrație a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă
Tîrgu Neamț a domnului Apostoae Ilie;
C.
Consiliului de administrație a Liceului Tehnologic Ștefan cel Mare a
doamnei Ciubotaru Mădălina Veronica.
Semnează toți membrii comisiei de validare.
Domnul Ionel Arsene – Mulțumesc domnule președinte. Supun la vot proiectul de
hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
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XI.Domnul Ionel Arsene - Invit preşedintele Comisiei de validare a voturilor, să
ne prezinte rezultatul votului secret pentru punctul XI al ordinii de zi (Proiectul de
hotărâre privind desemnarea unui consilier județean și validarea unor persoane ca
membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ)
Domnul Nicolae Pușcașu - Proces Verbal privind rezultatele votului exprimat
pentru desemnarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Neamţ
În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, comisia de validare s-a întrunit
în sedinţă astăzi, 26 aprilie 2018, pentru a verifica rezultatele votului exprimat privind
desemnarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Neamţ.
Au fost propuşi şi înscrişi pe buletinele de vot:
- Cosma Florin Mihai
- Nechita Marius-Mihai
După deschiderea urnei și numărarea buletinelor de vot, s-au constatat
următoarele: au fost 31 voturi exprimate, 30 voturi sunt valabile, 1 vot anulat.
S-au obţinut următoarele rezultate:
- Cosma Florin Mihai – 16 voturi
- Nechita Marius-Mihai – 14 voturi
Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi, raportat la majoritatea
consilierilor prezenți, comisia de validare constată desemnarea domnului Cosma Florin
Mihai ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ.
Semnează toți membrii comisiei de validare.
Domnul Ionel Arsene – Mulțumesc domnule președinte. Supun la vot proiectul de
hotărâre:
Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XII.Domnul Ionel Arsene - Invit preşedintele Comisiei de validare a voturilor, să
ne prezinte rezultatul votului secret pentru punctul XII al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia
de concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru
ocuparea funcțiilor de director financiar-contabil și director de îngrijiri din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț)
Domnul Nicolae Pușcașu - Proces Verbal privind rezultatele votului exprimat
pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de
concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea
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funcțiilor de director financiar-contabil și director de îngrijiri din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Piatra Neamț
În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, comisia de validare s-a întrunit
în sedinţă astăzi, 26 aprilie 2018, pentru a verifica rezultatele votului exprimat pentru
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de
concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea
funcțiilor de director financiar-contabil și director de îngrijiri din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Piatra Neamț.
Au fost propuşi şi înscrişi pe buletinele de vot:
I.A.Pentru comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director financiarcontabil:
- Bosovici Adriana Elena;
- Mititelu Cristina;
- Dan Vasile Constantin.
I.B. Pentru comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de
director financiar-contabil:
- Vasiliu Veronica;
- Vararu Mihaela Carmen;
- Tărăntuș-Bărbuleț Andrei-Octavian.
II.A.Pentru comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director îngrijiri:
- Hîncu Anca Mihaela;
- Vasiliu Veronica;
- Dan Vasile Constantin.
II.B. Pentru comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de
director îngrijiri:
- Tărăntuș-Bărbuleț Andrei-Octavian;
- Conache Gavriliu Angela;
- Luca Iulian.
După deschiderea urnei și numărarea buletinelor de vot, s-au constatat următoarele:
au fost 31 voturi exprimate, 31 voturi sunt valabile, nu s-au înegistrat voturi nule.
S-au obţinut următoarele rezultate:
I.A.Pentru comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director financiarcontabil:
- Bosovici Adriana Elena 31 voturi;
- Mititelu Cristina – 30 voturi;
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- Dan Vasile Constantin – 30 voturi.
I.B. Pentru comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de
director financiar-contabil:
- Vasiliu Veronica – 31 voturi;
- Vararu Mihaela Carmen – 30 voturi;
- Tărăntuș-Bărbuleț Andrei-Octavian – 31 voturi.
II.A. Pentru comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director îngrijiri:
- Hîncu Anca Mihaela – 30 voturi;
- Vasiliu Veronica – 28 voturi;
- Dan Vasile Constantin – 30 voturi.
II.B. Pentru comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de
director îngrijiri:
- Tărăntuș-Bărbuleț Andrei-Octavian – 29 voturi;
- Conache Gavriliu Angela – 31 voturi;
- Luca Iulian – 28 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:
I.A. Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil:
a doamnei Bosovici Adriana Elena, a doamnei Mititelu Cristina și a domnului Dan
Vasile Constantin.
I.B. Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director
financiar-contabil: a doamnei Vasiliu Veronica, a doamnei Vararu Mihaela Carmen și
a domnului Tărăntuș-Bărbuleț Andrei-Octavian.
II.A. Pentru comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director îngrijiri: a
doamnei Hîncu Anca Mihaela, a doamnei Vasiliu Veronica și a domnului Dan Vasile
Constantin.
II.B. Pentru comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de
director îngrijiri: a domnului Tărăntuș-Bărbuleț Andrei-Octavian, a doamnei Conache
Gavriliu Angela și a domnului Luca Iulian.
Semnează toți membrii comisiei de validare.
Domnul Ionel Arsene – Mulțumesc domnule președinte. Supun la vot proiectul de
hotărâre:
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Cine este „pentru”?
Cine este „împotrivă”?
Se abţine cineva?
Cu 31 voturi “pentru” hotărârea a fost adoptată.
XXVII. Diverse:
La punctul Diverse dacă aveți ceva probleme, dacă nu o să-i dau cuvântul
domnului Lauențiu Cristinel Dulamă să ne spună câteva cuvinte.
Domnul Laurențiu Cristinel Dulamă – Mulțumesc domnule președinte, stimați
consilieri și colegi am vrut să iau cuvântul la Diverse pentru a vă spune că la ceea ce
am asistat astăzi la începutul ședinței ordinare a Consiliului Județean îl consider un
abuz la persoana mea, de data aceasta, pentru că trebuie să trag un semnal de alarmă
pentru toți consilierii județeni din sală pentru că ceea ce mi s-a întâmplat astăzi se poate
întâmpla oricui.
Este a doua oară în interval de 3 luni după acea ședință de numire a
vicepreședintelui cu atribuții de președinte a Consiliului Județean când am tras din nou
un semnal de alarmă pentru că a fost un abuz, acum observ că Instituția Prefectului
vine cu un ordin de suspendare a unui mandat a unui consilier ales democratic la
alegerile din 2016 în baza unui raport făcut pe 24 aprilie 2018 și ulterior emis ordin
de prefect pe 25.04.2018.
Ceea ce mă surprinde este rapiditatea cu care Instituția Prefectului prin doamna
prefect a putut soluționa această problemă de incompatibilitate și probabil o să-i
transmit în zilele următoare că o să vorbesc cu cei care administrează cimitirul în cauză
pentru că de aici era partea de incompatibilitate să sape puțuri în cimitir și să-și ia apă
și să rezilieze contractul cu APASERV. Cred că toți dintre dumneavoastră aveți
contracte cu APASERV care este monopol de stat în județul Neamț ca furnizor de apă.
Nu vreau să merg mai departe pentru că vă anunț că mâine mă voi adresa cu
siguranță instanței de contencios administrativ dar voi face și o plângere penru abuz în
serviciu la adresa doamnei prefect pentru că așa cum v-am spus mi se pare ieșit din
comun rapiditatea cu care ia niște decizii pe care personal le simt, vă spun cu siguranță,
politic și n-aș vrea să facem alte discuții aici, vreau doar ca în încheiere să vă aduc
aminte că sunt foarte încântat de modul de lucru al doamnei prefect, și-mi asum când
spun în fața dumneavoastră (neinteligibil), repet, ca la un raport transmis prefecturii în
data de 24.04.2018, să emită un ordin de încetare al mandatului unui consilier județean
pe data de 25.04.2018. Probabil că a fost aceeași rapiditate pe care am văzut-o în anii
trecuți, nu înțeleg de ce nu s-a sesizat în cei 2 ani, din câte știm doamna prefect a fost
secretarul județului, dar așa cum am spus acest mod profesional în mintea dumneaei
de a face ca lucrurile să meargă cât mai repede, cred că este același mod de lucru care
a fost și în momentul în care a semnat punerea în funcție a soțului dumneaei la
Complexul Muzeal Neamț.
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Nu pot decât să închei să vă mulțumesc pentru colaborare, să sperăm că organele
abilitate pentru a lua în calcul contestațiile pe care le voi face mâine și sper să ne
revedem cât de curând la această masă. Vă mulțumesc!
Domnul Ionel Arsene – Vă mulțumesc domnule Dulamă! Vă mulțumesc și în
numele colegilor mei pentru colaborare și pentru aportul din Consiliul Județean.
În continuare o să-i dau cuvântul domnului vicepreședinte Ion Asaftei care o să
vă facă o scurtă informare asupra deplasării pe care a efectut-o în Egipt.
Domnul Ion Asaftei - Bună ziua dragi colegi. Eu am avut astăzi o conferință de
presă și am expus întregul material în legătură cu vizita în Egipt dar tot pentru
dumneavoastră și din respect pentru dumneavoastră și pentru a vă mulțumi pentru
mandatul pe care mi l-ați încredințat vă rog să-mi dați voie să prezint într-o sinteză
absolută vizita pe care am făcut-o în Egipt.
Vizita s-a desfășurat între 15-20 aprilie 2018 la invitația Excelenței Sale domnul
Mihai Ștefan Stuparu, Ambasadorul României în Republica Arabă Egipt. Din delegație
au făcut parte doamna Carmen Elena Nastasă (director al Centrului pentru Cultură și
Arte „Carmen Saeculare”) și doamna Mona Magdalena Țigănuș (director al Direcției
de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă din cadrul Consiliului Județean
Neamț).
Ceea ce este nou și e bine ca dumneavoastră să rețineți, în sensul cel mai frumos
al cuvântului, este că delegația noastră s-a asociat cu reprezentanți ai Asociației Nord
pentru Cooperare și Integrare-domnul Alexandru Peterliceanu (vicepreședinte ANCI)
și doamna profesor Terezia Filip (consultant cultural ANCI).
Este vorba de o editură din Baia Mare „PROEMA”, care editează carte bilingvă
în cazul de față vorbim de limba română și limba arabă și au mers pe banii lor printr-o
colaborare cu Ministerul de Externe care a fost implicat în această vizită care a fost
organizată și a fost o donație de carte de 20 de scriitori români traduși în arabă și 20 de
scriitori arabi traduși în română și această ediție bilingvă am făcut o donație în fiecare
loc și punct pe care noi l-am vizitat. Loc și punct e cam impropriu spus, pentru că vreau
să vă menționez că am vizitat și ne-am întâlnit la sediul Ligii Statelor Arabe cu doama
Hala Gad secretar general adjunct al Ligii Statelor Arabe și cu alți reprezentanți s-a
încheiat un memorandum prin care vom distribui mii de cărți ca donație din partea
României și dacă vreți și din partea județului Neamț, pentru că oriunde am fost numele
județului Neamț și ceea ce înseamnă județul Neamț în contextul nostru românesc, a
fost făcut public și a avut dacă vreți dumneavoastră un impact major al auditoriului din
Egipt și din țările arabe pentru că cei care ne-au ascultat sau care cei de fapt ne-au
promovat lucrurile astea s-au făcut la nivel de două televiziuni naționale și două ziare
cu impact național în Egipt.
Deci, se vor dona din partea României mii de cărți Ligii arabe ca să le ducă în
celelalte Biblioteci Naționale a celor 22 de state arabe.
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De asemenea, ne-am întâlnit cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Copte, Papa
Thawadros al II-lea. Ce-aș vrea să vă spun: această biserică creștină ortodoxă coptă
are 16.000.000 de adepți, sigur cunoașteți cu toții realitatea de acolo că sunt condiții
destul de neprielnice, dar sunt puternici acolo și țin cel puțin, în zona respectivă ca și
Biserica Ortodoxă Greacă, pentru că ne-am întlnit și cu un episcop grec de acolo, țin
în zona respectivă lumina vie a creștinătății.
De asemenea, ne-am întâlnit la Academia Egipteană pentru Limbă Arabă cu
domnul vicepreședinte dr. Mahmoud El Rabie, tot cu o donație de carte, în sfârșit relații
bilaterale culturale cam aceleași chestiuni au fost făcute în fiecare vizită și la fiecare
întâlnire.
Nu în ultimul rând, ne-am văzut în localitatea Mahallah al Koubra la Institutul
pentru Studii Comerciale în prezența a peste 200 de studenți și profesori, cu rectorul
de acolo fiind un om care a făcut studiile în România și aș vrea să vă spun că în Egipt
suntem foarte iubiți pe undeva, ne consideră prieteni și nu altceva pentru că foarte
mulți foști studenți la noi în țară sunt oameni de afaceri în Egipt.
Aș vrea de asemenea să vă mai informez că am avut o întâlnire și la Ministerul
Afacerilor Externe și este vorba de domnul Ayman Musharafa ministrul adjunct al
Afacerilor Externe al Republicii Arabe Egipt. Am reiterat ceea ce dumneavoastră știți
foarte bine și anume continuarea relațiilor diplomatice dintre țările noastre începute în
urmă cu 112 ani, relații care s-au derulat în cele mai bune condiții, fără momente de
tensiune, relații care n-au niciun motiv să nu fie dezvoltate, potențate și aduse la un
nivel la care-l doresc cele două țări, am spune avantajul fiind reciproc, fie prin vizite
reciproce, fie prin delegații, fie la nivel internațional într-o reciprocitate avantajoasă
cu un acord de susținere internațională.
Am lăsat la urmă întâlnirea din provincia Gharbya, cu domnul Ahmed Deif Sakr,
un domn general, prieten (neinteligibil) al Egiptului. A fost o vizită, aș zice eu, foarte
importantă pentru că la nivelul lor, al acestei provincii, este cel mai mare producător
de textile din Egipt. Am discutat aspecte strict economice care vizează inclusiv județul
Neamț. L-am invitat, s-ar putea să vină în Neamț cu o delegație, am prins un pic dacă
vreți, un raport ca o colaborare cu întreprinderea Mecanică „Ceahlăul”, am discutat cu
directorul, acestea sunt preparative pentru linia viitorului.
Un lucru extrem de important este că ne-am bucurat în această vizită de prezența
absolută a ambasadorului Stuparu la 5 din 9 vizite, iar la 4 a fost adjunctul
ambasadorului; ne-am bucurat de întreaga logistică a ambasadei, mașini, transport, tot
ceea ce poate fi pus la dispoziție pentru o echipă serioasă, asta a observat și ambasada
și Ministerul nostru de Externe și consider că și dumneavoastră realizați importanța
acestui lucru pentru că avem o echipă extraordinar de bună la Cairo, la ambasada
noastră, oameni competenți, oameni care unii au un statut de aproape 22 de ani în
Țările Arabe ca ambasador sau ca ambasadori și sigur avem niște contacte deosebite
și la drept vorbind putem lua legătura cu dumnealor, orice afacere se poate face fie în
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Egipt, fie în România din partea Egiptului. Ca atare, oricând la orice oră, dacă
dumneavoastră o să doriți vă dau toate contactele cu putință din zona respectivă.
Aș vrea de asemenea să vă mai informez că, și cu asta închei, că aș vrea să-i
mulțumesc Excelenței Sale dr. Mihai Ștefan Stuparu, care a organizat în seara plecării
noastre o recepție în cinstea delegației României pe care am condus-o și cu acel prilej
am avut surpriza întâlnirii cu domnul Emil Constantinescu – actualmente președinte al
Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, care mergea la
Alexandria. A fost o seară minunată, încheiată aș zice într-o formă în care și vizitele
au fost, s-a încheiat fericit.
Ce-aș mai vrea ca să vă mai spun, pentru că interesează și treaba aceasta, s-a mers
pe cheltuieli minime, s-a mers la clasa economic în avion București – Istanbul,
Istanbul – Cairo și bineînțeles s-a dormit într-un hotel cu 74 de dolari, un aranjament
al ambasadei noastre cu respectiva locație și zic eu că am mers pe cheltuieli minime ca
să nu creadă cineva că ne-am dus pe nu știu ce cheltuieli.
Cei doi care au fost extrem de importanți în relația noastră de dezvoltare a
imaginii României în Țările Arabe, vorbesc de cei de la Baia Mare, domnul Alexandru
Peterliceanu și doamna profesor Terezia Filip, cunosc foarte bine limba arabă și
sensibilitățile acestei lumi, din acea zonă, au mers pe cheltuiala lor și fac un mecenat
adevărat pentru că vă rog să mă credeți, se vor face donații de mii de cărți cu scriitori
de-ai noștri. Poate dacă am avut o problemă și cu asta efectiv închei, este că nu l-am
văzut și pe al nostru mare Eminescu în rândul scriitorilor din traducerile respective.
Am găsit autori ca Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ileana Mălăncioiu, dar am
promisiunea de la editori că se va veni și pe această zonă a secolului trecut sau a
celuilalt secol.
Vă mulțumesc pentru atenție și mulțumesc încă o dată pentru încrederea acordată
și să știți că nu m-am făcut de râs și veți vedea că o să încep să postez mult de acum
înainte despre această vizită din Egipt.
Domnul Ionel Arsene - Mulțumesc domnule vicepreședinte, se pare că a fost o
vizită foarte interesantă. Mai avem o luare de cuvânt?
Domnul Cristian Ungurianu – Aș avea eu o intervenție dacă-mi permiteți.
Domnul Ionel Arsene – Vă rog.
Domnul Cristian Ungurianu – Acum trecând peste aspectele vizitei domnului
vicepreședinte în Egipt, vreau să revenim cu picioarele pe pământ și să încercăm să
facem administrație cum se reclamă de la această tribună și am o interpelare pentru
aparatul tehnic al Consiliului Județean: de circa 6 luni de zile încerc să pun la cap
resursele existente în Consiliul Județean și să creăm un serviciu de facilitatori școlari
pentru copiii cu autism.
Să consider că o etapă a fost parcursă în 6 luni, au fost opoziții crâncene din partea
aparatului tehnic, în ciuda susținerii verbale a multor persoane prezente aici în sală și
vreau să-l întreb pe domnul președinte: nu există posibilitatea legală conform
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înștiințărilor pe care le avem de la DGASPC și CJRAE să creăm acest serviciu de
facilitatori școlari pentru copiii cu autism, lucru fals, imoral și ilegal. Ok, nu se dorește
ca eu să am această inițiativă dar vă întreb pe dumneavoastră domnule președinte:
dumneavoastră considerați că puteți face ceva în această materie? Vă întreb omenește.
Domnul Ionel Arsene – Legal?
Domnul Cristian Ungurianu – Neapărat legal, pentru că repet, răspunsurile de la
cele două instituții sunt nelegale și nemorale. Am dreptul la o opinie și am să cer
inclusiv o soluție în instanță în sensul acesta.
Domnul Ionel Arsene – Haideți mergeți în instanță cu asta și dacă instanța vă va
spune că aveți dreptate, așa cum am mai spus, aici facem administrație, dar o facem în
spiritul și litera legii, nu altfel. Dacă este legal, v-am spus și dumneavoastră personal
că voi susține acestă inițiativă.
Domnul Cristian Ungurianu – În paralel cu acest demers, aveți astăzi ocazia să
dovediți că chiar faceți administrație, puteți să preluați ideea, să v-o asumați și să faceți
pași în așa fel încât să-i dați o formă de legalitate cu toate că ea este perfect legală.
Domnul Ionel Arsene – Eu cred că în Consiliul Județean Neamț sunt oameni care
cunosc legile și care lucrează chiar în litera și spiritul ei. Noi facem multe proiecte și
le știți și dumneavoastră pentru că le-ați votat în interesul copiilor cu dizabilități,
investim foarte mulți bani în direcția aceasta.
Domnul Cristian Ungurianu – Chiar prea mulți în unele cazuri, părerea mea e că
se pierd.
Domnul Ionel Arsene – Domnule Ungurianu, eu v-am ascultat și nu v-am
întrerupt. Nu mă întrerupeți când vorbesc. Dacă vreți vă mai dau cuvântul.
Domnul Cristian Ungurianu – Ok. O să am nevoie de un drept la replică.
Domnul Ionel Arsene – Dacă este legal și se poate aveți sprijinul președintelui
Consiliului Județean. Vă rog.
Domnul Cristian Ungurianu – Conform acestor răspunsuri de la CJRAE și
DGASPC ele nu sunt contestate din punct de vedere legal, ele sunt contestate din punct
de vedere al oportunității. Oportunitatea oricărei inițiative aparține exclusiv acestui for.
De asta spun că răspunsurile sunt nelegale și doar niște opinii personale fără nicio
fundamentare legală.
Ok, nu doriți ca eu să am această inițiativă.
Domnul Ionel Arsene – Eu v-am rugat să aveți inițiativă.
Domnul Cristian Ungurianu – Păi în condițiile în care tot aparatul tehnic ne
împiedică pe mine personal și cred că toți consilierii opoziției să avem orice inițiativă
cred că de la rugăminte și până la fapte este o distanță uriașă.
Domnul Ionel Arsene – V-am rugat să nu mai faceți acuzații nefondate la adresa
aparatului de tehnic din Consiliul Județean pentru că toate proiectele pe care le votăm
noi aici sunt muncite de acești oameni.
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