CONSILIUL JUDETEAN NEAMT
EXTRAS MINUTA
de desfrgurare a gedin{ei extraordinare, de indati,
a Consiliului Judefean Neamf
din 25 noiembrie2020, ora 14:00
Convocarea a fost fbcut6 in conformitate cu prevederile Ordonanlei de Urgenfd
a Guvernului 11r.57 12019 privind Codul administrativ.
Constatdnd c[ Ia aceast[ qedinld, au fost prezenli (online gi in sa15) 24 consilieri
judeleni din totalul de 24 consilieri in funclie (validali ;i care au depus jurdmdntul),
s-a declarat qedinfa ca fiind legal constituitd.
Prezenta s-a f6cut de cdtre secretarul general al judefului, atet on-line prin
aplica[ia instalatd,, c6t qi la sediu.

Ordinea de zi propusd pentru aceastd qedin(6 a fost cea publicatd in presd gi
comunicatd in timp util.
S-a supus la vot proiectul ordinii de zi:
Cu 25 voturi "pentru", ordinea de zi a fost aprob atd (vot inregistrat electronic
exprimat prin ridicare de m dnd,, cat $i de cdtre cei prezenti in sale).
/

f. Domnul Mircea Beloiu afost iLvitat

se semnezejurdm6ntul depus

pe data

de 2 noiembrie 2020, in cadrul ceremoniei de constituire a Consiliului Judetean
Neamf.

II. Pentru depunerea jurdmdntului

procedurd:

de cdtre consilierii judefeni, a fost propusd

urmdtoarea
Secretarul general al judefului a chemat consilierii judeleni valida{i, in ordine
alfabeticd, iar aceqtia s-au prezentat pe rdnd, in falamesei special amenajatd.
Persoana apelatd a pus mdna stdngl atdtpe Constitulia Romdniei, cdt qi, dacd" a
fost cazul, pe Biblie, a dat citire jurdm6ntului, dup5 care a semnat cele doud
exemplare ale acestuia.
S-a flcut precizarca cd, nici formula religioasd din incheierea textului
jurimAntului, nici depunerea jurdm6ntului cu m6na stdngi pe Biblie nu sunt
,

obligatorii.
DupE semnare, un exemplar al jur6m6ntului s-a inm6nat consilierului in cauzd",
iar cel[lalt se va pdstra la dosarul qedinlei.
S-a f6cut precizarea cd, potrivit prevederilor art.ll6 alin.(9), coroborate cu cele
ale art.l7 2 din Ordonanla de Urge n!d, a Guvernul ui nr.57 I 20 1 9, consilierii care rcfu2d,
sd depunl jurdmdntul sunt considerali demisionati de drept.

A fost invitat secretarul general

al judefului sd procedeze la apelul nominal.
(s-a trecut la depunerea jurdmdntului dupd procedura de mai sus)
Domnul Dumitru Acatrinei a depus jurdmdntulprevdnttde lege.
Domnul Marius-Vasile Apopei a depus jurdm6ntul prevdzut de lege.
1

Doamna Olga Nistor a depus jurdmdntulprevdnfi de lege.
Domnul Rdducu Adrian Pdduraru a depus jurdmdntulprevdntt de lege.
Domnul Valentin-Constantin Stavarache a depus jur6m6ntul prevdzut de
lege.

Domnul Florin Vornicu a depus jur[mAntul prev[zut de lege.

III. La punctul 3 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotiir0re privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Jude(ean Neam{.
Prin acest proiect de hotdr6re, s-a propus organizarea unui numdr de 5 comisii.
S-a supus la vot aceastd propunere:
Ct32 voturi "pentru", propulerea a fost aprobatd.
S- a supus la vot propunerea ca denumirile comisiilor de specialitate sd fie cele
prezentate in proiectul de hotdr6re:
Ctt32 voturi'opentru", propunerea a fost aprobatS.

asemenea, av6nd in vedere numdrul de consilieri judeleni, s-a f6cut
propunerea ca din fiecare comisie de specialitate sd facd parte 7 membri.
S-a supus la vot aceastd propunere:
Ct32 voturi "pentruo', propunerea a fost aprobati.

De

S-a reamintit faptul cd in canil constituirii comisiilor de specialitate, numdrul
locurilor ce revine fiec[rui grup de consilieri se stabilegte cu respectarea configura[iei
politice de la alegeri, astfel inc6t propunerea de la art.3 din proiect a fost fEcutd
respectdnd aceastd norml 1egal6.
S-a propus un Ermendament.
Cu32 voturi "pentru" amendamentul a fost aprobat.
S-a supus la vot aceastd propunere:
Cu32 voturi "pentru", propunerea a fost aprobatd.

Au fost rugali reprezentanlii formaliunilor politice

sE prezinte propunerile

pentru fiecare comisie, respectdnd aceast[ normd legald:

I. Pentru Comisia buget, denoltare economico-sociali gi administrarea
patrimoniului j udefului :
Neculai Pugcagu
2. OlgaNistor
1.

a
J.

PMP

4. Bogdan Buhuqanu
5. Valentin-Constantin Stavarache
6. Ioan Meraru
7. Cdtdlin Chilei
S-a supus la vot componen{a nominalLa comisiei:
Ct 32 voturi "pentru",componenla nominald a comisiei a fost aprobatd.

II. Pentru Comisia de organizare qi dezvoltare urbanisticl, protecfia
mediului, conservarea monumentelor istorice qi de arhitecturi:
1 . Laurenfiu-Cristinel Dulam6
2. Mircia Gorghiu
3. Sorin Vacariu
4. Mircea Beloiu
5. Neculai Ivanov
6. Florin Zaharia
7. Dragoq Victor Chitic
S-a supus la vot componen{a nominald, a comisiei:
Ot 32 voturi "pentru",componen[a nominallacomisiei a fost aprobatE.

III. Pentru Comisia pentru industrie, agriculturi, servicii publice, comer(
pi turism:
1.Ion Asaftei
2.Lucian-C orne liu Ag51 e anu
3.Neculai Puqcaqu
4. Florin-Adrian Hopqa
5. Silviu-Bogdan Ardeleanu
6. Corneliu-Grigore Bontaq
7 . l[y4dddlina-Veronica Ciubotaru
S-a supus la vot componenla nominald a comisiei:
Cu 32 voturi "pentru",componen{a nominald a comisiei a fost aprobatd.

IV. Pentru Comisia de invlfimflnt, slnitate, culturi, protecfie sociali gi
familie, activitifi sportive gi de agrement:
1. Tudorel Radu

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vl6du!-Viorel Smeria
Marius-Vasile Apopei
Mihaela-Elena Isciuc
Maria Apostol
Florin Vornicu
RSducu Adrian-Pdduraru

S-a supus la vot componenla nominalE a comisiei:
Cu 32 voturi "pentru",componen{a nominald, a comisiei a fost aprobatd.

V. Pentru Comisia pentru

administrafie publicl locali, juridici,
respectarea drepturilor gi a libertlfilor cetifenegti:
1. Adrian Bourceanu

Aurel Munteanu
Alin-Lucian-Emanuel Antochi
Dumitru Acatrinei
Daniel Vasiliu- Macovei
6.
PNL

2.
3.
4.
5.

PMP
S-a supus la vot componenfa nominald, a comisiei:
Cu 32 voturi "pentru",componenla nominald a comisiei a fost aprobatS.
S-a supus la vot proiectul de hot6r6re:
Ot32 voturi "pentru", hotdr6rea a fost adoptatd.

IV. Diverse.
Nemaifiind alte probleme inscrise in ordinea de zi, declar inchise lucrdrile gedinlei.

SECRETARIJL
Daniel

TULUI

