CONSILTUL JUDETEAN NEAMT

EXTRAS MINUTA
de desflqurare a gedinfei extraordinare
a Consiliului Judefean Neamf
din 23 decembrie2020, ora 15:30
Convocarea a fost fdcut5 in conformitate cu prevederile Ordonanlei de Urgen!6
a Guvernului nr.57 I 20 19 privind Codul administrativ.
Constat6nd cE la aceastd gedin!6 au fost prezen\i 31 consilieri judeleni din
totalul de 31 consilieri in funclie ,la care se adaugd preqedintele Consiliului Judefean,
s-a declarat qedinla ca fiind legal constituitS.
Prezenla s-a frcut de citre secretarul general al judefului.
In conformitate cu prevederile Codului administrativ, s-a supus spre aprobare
conlinutul procesului-verbal al qedinlei desfrquratdin data de 16 decembrie 2020.
Cu 32 voturi ,,pentru", procesul-verbal a fost aprobat.

Ordinea de zi propusd pentru aceastd gedint[ a fost cea publicatd in presd qi
comunicatS in timp util.
Fa!6 de ordinea de zi ini1ia16, s-a propus suplimentarea acesteia cu un proiect
de hotSrdre, respectiv:
- rectificarea bugetului Judelului Neam! pe anul 2020,
care a fost transmis qi dezbdtutin comisiile de specialitate.
S-a propus ca proiectul de hotdr6re suplimentar s[ fre analizat ultimul pe
ordinea de zi
S-a supus la vot propunerea de suplimentare aproiectului ordinii de zi:
Ct32 voturi "pentru", suplimentarea ordinii de zi a fost aprobatS.
S-a supus la vot proiectul ordinii de zi:
Cu32 voturi "pentru", ordinea de zi a fost aprobatd.

l.La punctul I

al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de

hotirire privind

alegerea comisiei de numlrare a voturilor.

La

acest proiect de hot6rdre s-a propus alegerea a 5 persoane din rAndul
consilierilor judeleni care sd facd parte din comisia de numdrare a voturilor, comisie
care va funcliona pe intreaga dtratd a mandatului 2020-2024, cu respectarea
configuraliei politice rezultatd in urma desfrqurdrii alegerilor locale.
S-au fdcut urmdtoarele propuneri pentru comisia de numdrare, respectdnd
aceast6 normd 1ega16:
1. Alianla pentru Modernizarea Neamlului - domnul Neculai Pusca$u
2. PNL - domnul Valentin-Constantin Stavarache
3. USR-PLUS - domnul Ioan Meraru
4. PMP - domnul Dragoq-Victor Chitic
5. PRO ROMANIA doamna Mdddlina-Veronica Ciubotaru

-

S-a supus la vot proiectul de hotdrdre, aga cum a fost retransmis:
Cu32 voturi "pentru", hotir6rea a fost adoptatd.

II. La punctul 2 al ordinii de zi a fost inscris

Proiectul de hotlrire privind
desemnarea reprezentan{ilor Consiliului Jude{ean Neamf in comisia de
concurs/examen, respectiv in comisia de solu{ionare a contesta{iilor pentru
ocuparea funcfiei de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie
,,Sf.Nicolae" Roman.
intrucAt acest proiect a presupus desemnarea unor persoane, a fost necesar sd se
recurgd la vot secret.
A fost prezentatd procedura de vot:
Fiecare consilier a primit un buletin de vot pe care a fsot inscris numele
persoanelor propuse. Votul s-a exprimat prin inscrierea cuvAntului "DA" sau "N[J" in
dreptul numelor inscrise in buletinul de vot, in funclie de opliunea persoanei care
voteazd.
S-a supus la vot aceastS propunere:
Cu32 voturi "pentru", propunerea a fost aprobatS.

De asemenea, s-a propus ca aceastd procedurd de vot sd fie valabili pentru toate
proiectele de hotdr6re din Eedin!6, care implici vot secret.
S-a supus la vot aceastd propunere:
Cu 32 voturi "pentru", propunerea a fost aprobatd.

Au fost prezentate urmdtoarele propuneri:
A. pentru comisia de concurs/examen:
- doamna Vasiliu Veronica
- domniqoara Milieq Alexandra-Amalia
- doamna Jora Luminila
- doamna Mihaela-Elena Isciuc
B. pentru comisia de de solulionare a contestaliilor:
- doamna Buzenschi Nicoleta
- doamna Grdpinoiu Maria-Cdtdlina
- domnul Florian Stefan
- domnul Corneliu Grigore Bontag.

Buletinele de vot au fost multiplicate Ei s-a fdcut menliunea c[ se vor exprima
maxim 3 opliuni ,,DA" pentru fiecare comisie in pafte, iar pentru restul candidalilor se
va inscrie in dreptul lor "NU".
Dupa deschiderea urnei gi nurndrarea buletinelor de vot s-au oblinut urmdtoarele
rezultate:
A. comisia de concurs/examen:
- doamna Vasiliu Veronica 11 voturi;
- dornniqoara Milieq Alexandra-Arnalia 24 voturi
2

- doamna Jora Luminila24 voturi
- doamna Isciuc Mihaela-Elena 19 voturi
B. comisia de de solufionare a contestaliilor:
- doamna Buzenschi Nicoleta 26 voturi
- doarnna Grdpinoiu Maria-Cdtdlina 9 voturi
- domnul Florian $tefan 24 vottri
- domnul Corneliu Grigore Bontaq 18 voturi

Au fost desernnali reprezentan(i ai Consiliului Judefean Nearn! in comisia de
concurs/exarlen, respectiv in cornisia de solulionare a contestaliilor pentru ocuparea
funcfiei de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie ,,Sf.Nicolae" Roman,
dupd cum urmeaz6:
A. comisia de concurs/examen:
- dornniqoara Milieq Alexandra-An-ralia
- doamna Jora Luminila
- doamna Isciuc Mihaela-Elena

B. comisia de de solulionare a contestaliilor:
- doamna Buzenschi Nicoleta
- domnul Florian $tefan
- domnul Bontaq Corneliu Grigore
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re
Cu32 voturi "pentru", hotdrdrea a fost adoptatd,.

III. La punctul 3 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul

de

hotlrire privind

desemnarea reprezentantului Consiliului Jude{ean Neamf in Consiliul de
Administratie
al Centrului Judetean de Resurse si
Asistenti Educationali Neamt.
t
n
"

'

Intrucdt acest proiect a presupus desemnarea unei persoane, a fost necesar sd se
recurgd la vot secret.
A fost prezentatd urmdtoarea propunere: domnul Apopei Marius Vasile.
Buletinele de vot au fost multiplicate gi s-a fdcut menliunea cd se va exprima o
singurd opliune ,,DA" iar pentru restul candidalilor se va inscrie in dreptul lor "NLI".
A fost invitat secretarul general al judelului sd prezinterezrltatulvotului secret.
Dupd deschiderea urnei qi numSrarea buletinelor de vot s-au oblinut
urmdtoarele rezultate

:

1. domnul Apopei Marius Vasile 27

voturi;
A fost desemnat reprezentantul Consiliului Judelean Neam! in Consiliul de
Administralie al Centrului Judelean de Resurse qi Asistenld Educalionald Neam!, in
persoana domnului Apopei Marius Vasile.
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre
Cu32 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptat[.

IV. La punctul 4 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirflre privind
desemnarea reprezentan{ilor Consiliului Judefean Neam{ in Consiliile de
Administra(ie ale unitlfilor de invifimffnt special din judeful Neamf.
^t

IntrucAt acest proiect a presupus desemnarea unor persoane, a fost necesar sd se
recurgd la vot secret.
Au fost propuqi, dupd cum urmeazS:
A. Pentru Centrul $colar pentru Educalie Incluzivd "Al. Roqca" Piatra- Neam!:
- domnul Neculai Puqcaqu
- domnul Florin Vornicu

B. Pentru Centrul $colar pentru Educalie Incluzivd Roman:
-domnul V15du! Viorel Smeria
-domnul Mircea Beloiu
C. Pentru Centrul $colar pentru Educalie Incluzivd T6rgu- Neam{:
-domnul Aurel Munteanu

-doamna Maria Apostol
D. Pentru $coala ProfesionalS SpecialS $tefan cel Mare:
- dornnul Valentin Constantin Stavarache.
Buletinele de vot au fost multiplicate Ei s-a ldcut rnenliunea cd se vor exprima
maxim 2 opliuni ,,DA" pentru fiecare unitate de invdlamAnt in parte, iar pentru restul
candidalilor se va inscrie in dreptul lor "N[J".
Dupd deschiderea urnei si numdrarea buletinelor de vot s-au obtinut urm[toarele
rezultate'.

A. Pentru Centrul $colar pentru Educa{ie lncluzivd "Al. Roqca" Piatra- Neam!:
- domnul Neculai Pugcaqu 26 voturi;
- dornnul Florin Vornicu 28 voturi.
B. Pentru Centrul $colar pentru Educalie Incluzivd Roman:
- domnul Vladu! Viorel Smeria 26 voturi
- domnul Mircea Beloiu 28 voturi
C. Pentru Centrul $colar pentru Educalie Incluzivd TArgu- Neam{:
- dornnul Aurel Munteanu 25 voturi
- doamna Maria Apostol 28 voturi

D. Pentru $coala Profesionald Speciald $tefan cel Mare:
- dornnul Valentin Constantin Stavarache 2B voturi.

Au fost desernnali reprezentanlii Consiliului

Jude(ean Neam! in Consiliile de
Adrninistratie ale unitSlilor de invdldmAnt special din judelul Neam! dupa curn urmeaz6:
A. la Centrul $colar pentru Educalie lncluzivd "Al. Rogca" Piatra- Neam!:
1. domnul Florin Vornicu;
2. domnul Neculai Puscagu;

B. la Centrul $colar pentru Educalie Incluzivd Roman:
1. dornnul Mircea Beloiu;
2. domnul Vl6du!-Viorel Smeria;
C. la Centrul $colar pentru Educalie Incluzivd TArgu- Nearn!:
1. doamna Maria Apostol;
2. dornnul Aurel Munteanu;

D. la $coala ProfesionalS Speciald $tefan cel Mare:
1 . dornnul Valentin-Constantin Stavarache
S-a supus la vot proiectul de hotdrAre:
Cu 32 voturi "pentru", hotbrArea a fost adoptatS.

Y. La punctul 5 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotlrire privind
emiterea acordului de apartamentare a unui bun imobil.
S-a supus la vot proiectul de hotir6re:
Cu 32 voturi "pentru", hot6rdrea a fost adoptatS.

VI. La punctul 6 al ordinii de zi a fost inscris Proiectul de hotirfire privind
aprobarea refelei qcolare de invS{Imint special din jude{ul Neamf pentru anul
gcolar 2021-2022.
S-a supus la vot proiectul de hotdrdre:
Cu32 voturi "pentru", hotdrArea a fost adoptatd.

VII. La punctul 7 al ordinii

de zi a fost inscris Proiectul de hotirffre privind
rectificarea bugetului Judefului Neamf pe anul 2020.
S-a supus la vot proiectul de hotdr6re:
Cu 31 voturi "pentru" qi o neparticipare (Antochi Alin - Lucian - Emanuel),
hotdrdrea a fost adoptati.

V[I.

Diverse.
Nemaifiind alte probleme inscrise in ordinea de zi, s-au declarat inchise lucrdrile

gedinlei.

SECRETARTJL GENE,RAL AL JUDETULUI,
Daniela SOROCEANU
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