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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU 

Compartiment de lucru consilieri judeţeni  

Nr.6147 din 15.03.2022     
 

 

    PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 15.03.2022, în şedinţa extraordinară convocată de îndată  

a Consiliului Judeţean Bacău 
 

  Ședința a fost convocată în conformitate cu prevederile art.178 alin.(2)  din Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia nr.87 din 14.03.2022 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Bacău, comunicată consilierilor în termenul prevăzut de lege şi adusă la cunoştinţă publică pe 

site-ul consiliului judeţean. 

  Şedinţa se desfăşoară on-line. 

  Din totalul de 36 de consilieri judeţeni în funcţie, sunt prezenţi 33 de consilieri judeţeni. Sunt 

absenţi următorii consilieri judeţeni: doamna consilier Coşa Maricica Luminiţa, domnul consilier Nechita 

Neculai şi domnul consilier Şova Sorin. 

          Având în vedere problemele de pe ordinea de zi, la şedinţă participă directorii executivi ai 

direcţiilor aparatului de specialitate ale consiliului judeţean.  
 

  Şedinţa fiind legal convocată şi constituită îşi poate desfăşura lucrările. 

  Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul preşedinte Valentin Ivancea.  

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri. Şedinţa 

extraordinară de astăzi a fost convocată de îndată ca urmare a adresei Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Bacău din data de 09.03.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Bacău în data de 10.03.2022, prin care ni 

s-a solicitat desemnarea reprezentanţilor Consiliului Județean Bacău în Comisia de evaluare a probei de 

interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct la Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă nr.2 Comănești conform prevederilor Ordinului Ministrului Educaţiei nr.4597/2021, cu 

modificările şi completările ulterioare. Urgenţa fiind motivată de faptul că proba de interviu se va 

desfăşura în data de 16 martie 2022. 

 

Pentru şedinţa de astăzi, proiectul ordinii de zi este următorul: 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei  extraordinare  din 03.03.2022; 

 

2. Proiect de hotărâre  privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în Comisia de 

evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director/director 

adjunct la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr 2 Comănești. 

 Iniţiator: dl. Valentin Ivancea – preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău 
 
 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la proiectul ordinii de zi prezentată. 

 Nefiind observaţii, se supune aprobării proiectul ordinei de zi în forma prezentată şi se aprobă cu 29 

de voturi pentru.  

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x  
 

 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica absent   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian -   

13. Grițcu Gabriel -   

14. Hîrțescu Roxana -   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x            

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion x   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai absent   

22. Necula Cosmin x   
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23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius -   

33. Scripăț Constantin x   

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian -   

 ◄ Se trece la primul punct al ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea îi dă cuvântul 

doamnei secretar general al judeţului dr. Elena Cătălina Zară, pentru a supune spre aprobare procesul-

verbal al şedinţei extraordinare de îndată din data de 03.03.2022. 
 

♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: Potrivit prevederilor  art.182 alin. (4) 

coroborat cu art.138 alin. (15) din  Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, la 

începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al  judeţului supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei 

anterioare. Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, supunem spre aprobare procesul-verbal 

al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Judeţean Bacău din data de 03.03.2022. 
 

 Sunt consultaţi consilierii judeţeni dacă au observaţii cu privire la procesul verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 03.03.2022.  
 

        Nefiind observaţii, se supune la vot procesul-verbal al şedinţei extraordinare de îndată din data de 

03.03.2022  şi se aprobă cu 29 de voturi pentru şi un vot împotrivă. 

 
  

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

consilier județean 

Votat 

PENTRU 
Votat 

ÎMPOTRIVĂ 
ABȚINERE 

 
Ivancea Valentin, 
președinte 

x  
 

 

1. Andrieș Ionuț x   

2. Boca Laurențiu x   

3. Budacă Vasile x   

4. Coșa Maricica absent   

5. Cosma Elena x   

6. Cristea Tina Oana x   

7. Cucerescu Ion x   

8. Droiman Alexandru x   

9. Enea Pavel Iulian x   

10. Egarmin-Ana-Maria x   

11. Filip Daniela x   

12. Gavriliu Adrian -   

13. Grițcu Gabriel x   

14. Hîrțescu Roxana -   

15. Isvoran Vasile x   

16. Bîrzu Ilie x            

17. Marcu Costică x   

18. Munteanu George x   

19. Melinte Ion -   

20. Mititelu Mihai x   

21. Nechita Neculai absent   

22. Necula Cosmin x   

23. Nistor Adrian x   

24. Olteanu Petre-Cezar x   

25. Panfil Gelu x   

26. Patriche Emilian x   

27. Pravăț Silviu Ionel x   

28. Popescu-Gagiu Ştefana                      x   

29. Poșa Irina Diana x   

30. Pleșca George Bogdan  x   

31. Pădureanu Stelian x   

32. Pîslaru Marius -   

33. Scripăț Constantin  x  

34. Țaga Aurelia x   

35. Șova Sorin absent   

36. Vreme Valerian x   
 

  

  ♣ Dna Zară Elena Cătălina, secretar general al judeţului: În conformitate cu prevederile 

art.243 alin.(1), lit. n), din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, informez 

consilierii judeţeni cu privire la aplicabilitatea art.228 alin. (2), alin. (3), alin. (4) şi alin. (5) din acelaşi act 

normativ, conform cărora: 

 (2) În exercitarea funcţiei, consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile de conflict de interese, 

prevăzute la alin. (1) al aceluiaşi articol, are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului judeţean 

interesul personal  pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod 

obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 

 (3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul judeţean nu mai este luat în calcul pentru 

cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are 

drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

 (4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor 

alin.(1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr.176/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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 (5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul 

de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o 

perioadă de maximum 6 luni. 
 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vă rog să vă anunţaţi cei care nu puteţi participa la vot.  
 

 ♣ Dl Vasile Budacă, consilier: Nu particip la vot. Fac parte din Consiliul de Administraţie la 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Comănești. 

♣ Dl Iulian Ene, consilier: Nu particip la vot. Fac parte din Consiliul de Administraţie la Centrul 

Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Comănești. 
 

◄ Se trece la punctul 2 al proiectului ordinii de zi. Domnul preşedinte Valentin Ivancea prezintă 

referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 

Bacău în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de 

director/director adjunct la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr 2 Comănești. 
 

♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Având în vedere că trebuie să nominalizăm din partea 

consilierilor judeţeni, consilieri care să participe ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean  la acest examen,  

votul va fi secret, aşa că o să solicit propuneri din partea consilierilor judeţeni pe formaţiuni politice. Vă 

rog să faceţi propuneri: grupul PNL, ALDE, PMP, PRO ROMÂNIA, USR-PLUS  şi PSD în ordinea pe 

care am stabilit-o. 

♣ Dl Olteanu Petre Cezar, consilier: Grupul PNL propune pe domnul consilier Mititelu Mihai ca 

membru şi  pe domnul consilier Bîrzu Ilie ca  membru supleant. 

♣ Dl Valerian Vreme, consilier: Grupul PMP, nu are propuneri. 

♣ Dl Cosmin Necula, consilier: Grupul PRO ROMÂNIA, nu are propuneri. 

♣ Dl Laurenţiu Boca, consilier: Grupul USR-PLUS propune pe doamna consilier Popescu Gagiu 

Ştefana ca membru şi pe domnul consilier Boca Laurenţiu ca membru supleant. 

♣ Dl Cucerescu Ion, consilier: Grupul PSD propune pe domnul consilier Droiman Alexandru 

Norbet ca membru şi pe domnul consilier Pravăţ Silviu Ionel ca membru supleant. 
  

Se votează. Votul este secret. 

La vot participă 32 de consilieri judeţeni. 

Rezultatul votului: La prima sesiune de vot, domnul consilier judeţean Mititelu Mihai a obţinut 8 

voturi, doamna consilier judeţean Popescu Gagiu Ştefana, 5 voturi, domnul consilier judeţean  Droiman 

Alexandru Norbert, 19 voturi. 

Domnul consilier judeţean Droiman Alexandru Norbert a fost nominalizat ca membru plin. 

La a doua sesiune de vot, domnul consilier judeţean Bîrzu Ilie a obţinu 8 voturi, domnul consilier 

judeţean Boca Laurenţiu, 5 voturi, domnul consilier judeţean Pravăţ Silviu Ionel, 19 voturi. 

Domnul consilier judeţean  Pravăţ Silviu Ionel a fost nominalizat ca membru supleant. 

 

 ♣ Dl Valentin Ivancea, preşedinte: Vă anunţ din timp că o să ne revedem în format fizic la 

şedinţa ordinară. Şedinţa se va ţine în sala mare a Consiliului Judeţean, ţinând cont că starea de alertă a 

fost ridicată. Vă mulţumesc. 
 

 ◄ Nemaifiind intervenţii, domnul preşedinte Valentin Ivancea declară închise lucrările şedinţei  

extraordinare convocată de îndată a Consiliului Judeţean  Bacău din data de 15.03.2022,  pentru care s-a 

încheiat prezentul proces-verbal.  
 

 
 

     PREŞEDINTE,                                           SECRETARUL  GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Valentin IVANCEA                                                             Dr. Elena Cătălina ZARĂ 

 

 

 

 
 

         Întocmit, 

Parascovia Buftea 


