CONSILIULUI JUDEŢEAN VÂLCEA

PROCES-VERBAL
încheiat în şedinţa de constituire a
Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 23 iunie 2008

Dl.Cîlea - Doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni, stimaţi invitaţi, bună ziua şi
bine aţi venit la şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean Vâlcea, ales în urma
scrutinului din data de 1 iunie 2008. În conformitate cu prevederile art.89¹, alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, modificată şi completată prin
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.66/2008, lucrările şedinţei sunt conduse de
Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea. Consilierii judeţeni declaraţi aleşi, potrivit
procesului-verbal transmis de Biroul Electoral de Circumscripţie al Judeţului Vâlcea, nr.40,
prin adresa nr.161 din data de 9 iunie 2008, au fost convocaţi prin Dispoziţia nr.270 din
data de 20 iunie 2008, în conformitate cu prevederile art.89¹, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, modificată şi completată prin
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.66/2008. Şedinţa de constituire a Consiliului
Judeţean Vâlcea are următorul proiect al ordinii de zi: 1.Alegerea comisiei de validare; 2.
Validarea mandatelor consilierilor judeţeni; 3. Depunerea jurământului de către consilierii
judeţeni ale căror mandate au fost validate; 4. Declararea Consiliului Judeţean Vâlcea, ca
legal constituit; 5. Alegerea Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea. Supun aprobării
dumneavoastră această ordine de zi prezentată. Cine este pentru? Cineva împotrivă? –
Nu. Se abţine cineva? – Nu.
În urma votului, se aprobă în unanimitate ordinea de zi.
Dl.Cîlea - La şedinţa de astăzi nu participă Prefectul şi nu a trimis nici
reprezentant, conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului
Judeţean Vâlcea, domnul senator Dorel Jurcan, funcţionarii publici din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, primarii unor localităţi din judeţul Vâlcea şi
reprezentanţi din mass-media locală. La şedinţa de constituire sunt prezenţi 28 consilieri
judeţeni din totalul de 32, cu mine 33. De asemenea, având în vedere faptul că eu am fost
ales Preşedintele Consiliului judeţean Vâlcea şi, în această calitate, am depus jurământul
în data de 20 iunie 2008, iar unii dintre consilierii judeţeni declaraţi aleşi (Frâncu Emilian,
Iordache Gheorghe, Preoteasa Zvetlana şi Jurcan Dorel), au renunţat la această calitate,
la şedinţă au fost invitaţi să participe şi următorii consilieri judeţeni supleanţi în listele
partidelor politice, respectiv: 1. Belciu Ion – Partidul Social Democrat; 2. Gava Ion –
Partidul Democrat – Liberal; 3. Popa Eugenia – Partidul Naţional Liberal; 4. Popescu
Victor George - Partidul Naţional Liberal; 5. Dumitrescu Adrian - Partidul Naţional Liberal.
Conform art.88 alin (1) din Legea administraţiei publice locale, 215/2001, republicată,
modificată şi completată prin Legea 35/2008, numărul consilierilor judeţeni se stabileşte
prin ordin al Prefectul, în raport de populaţia judeţului. Deci, noi, în Consiliul Judeţean
Vâlcea avem 32 de consilieri judeţeni şi cu preşedintele 33. Având în vedere cele expuse
mai sus, putem spune că şedinţa de azi este legal constituită. Biroul Electoral de
Circumscripţie al Judeţului Vâlcea a transmis dosarele consilierilor judeţeni, atât ale celor
declaraţi aleşi, cât şi ale celor declaraţi supleanţi, la alegerile din 1 iunie 2008. De
asemenea, în dosare sunt cererile de renunţare la mandate formulate de consilierii
judeţeni menţionaţi, precum şi adresele partidelor (Partidul Social Democrat, Partidul
Democrat Liberal şi Partidul Naţional Liberal), prin care se confirmă calitatea de membri ai
partidelor respective pentru consilierii declaraţi aleşi şi pentru consilierii declaraţi supleanţi,
invitaţi să participle la această şedinţă. Potrivit Legii privind Statutul aleşilor locali,
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nr.393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ar trebui să procedăm la alegerea
grupurilor de consilieri. Având în vedere că în actuala structură a consiliului judeţean sunt
doar 3 partide, iar fiecare dintre acestea are cel puţin 3 consilieri judeţeni, propun ca
grupurile de consilieri judeţeni să se constituie pe structura celor 3 partide, respectiv:
Grupul de consilieri judeţeni ai Partidului Social Democrat; Grupul de consilieri judeţeni ai
Partidului Democrat Liberal; Grupul de consilieri judeţeni ai Partidului Naţional Liberal. Aici
nu trebuie să votăm, numai v-am informat pentru a vă exprima observaţiile, dacă există.
Această structură pe grupuri nu se constituie într-o hotărâre a Consiliului judeţean. Aştept
observaţiile dumneavostră! – Nu sunt. În continuarea şedinţei, vom trece la alegerea
comisiei de validare a mandatelor. În conformitate cu art.89² alin (2) din Legea 215/2001,
republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.66/2008,
coroborat cu art.4 şi art.5 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, cu modificările şi completările
ulterioare), Consiliul Judeţean Vâlcea alege, prin vot deschis, exprimat prin ridicarea
mâinii, dintre membrii săi, pentru întreaga durată a mandatului, o comisie de validare
alcătuită din 3-5 consilieri aleşi. Numărul membrilor comisiei este stabilit prin vot deschis,
la propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea. Desemnarea candidaţilor pentru
comisia de validare se face de către grupurile de consilieri judeţeni. Numărul de locuri
cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în
cauză. Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al
majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţa de constituire, în care se include şi votul
Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, iar rezultatul va fi consemnat în Hotărârea nr.1.
Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un
secretar, cu votul deschis al majorităţii membrilor. Propun ca această comisie să fie
formată din 3 membri, având în vedere faptul că în Consiliul Judeţean Vâlcea sunt
reprezentanţi a 3 partide: Partidul Social Democrat, Partidul Democrat – Liberal şi Partidul
Naţional Liberal, iar, fiecare partid, să propună câte un membru. Comisia se alege prin vot
deschis. Înainte de a alege comisia, vă rog să vă exprimaţi punctul de vedere dacă sunteţi
de acord ca aceasta să aibă în componenţă 3 membri. Cine este pentru? Cineva
împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu.
În urma votului, se aprobă în unanimitate.
Dl.Cîlea - Rog să se formuleze cele 3 propuneri propuneri din partea partidelor
reprezentate în Consiliul judeţean.
Dl.Spiridon – Din partea Partidului Social Democrat, propun ca din Comisia de
validare să facă parte, domnul consilier Pîrvu Constantin.
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc!
Dl.Popescu - Din partea Partidului Naţional Liberal, propun ca din Comisia de
validare să facă parte, domnul consilier Constantin Monceanu.
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc!
Dl.Bulacu - Din partea Partidului Democrat Liberal, propun ca din Comisia de
validare să facă parte, domnul consilier Vîlcu Samoil.
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc! Deci, vă reamintesc s-au făcut 3 propuneri: din partea
Partidului Social Democrat, domnul consilier Pîrvu Constantin; din partea Partidului
Naţional Liberal, domnul consilier Constantin Monceanu; din partea Partidului Democrat
Liberal, domnul consilier Vîlcu Samoil. Sunteţi de acord cu aceste propuneri? – Da. Supun
la vot alegerea comisiei de validare. Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se
abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate Comisia de validare.
Dl.Cîlea - Alegerea Comisiei de validare se consemnează în Hotărârea nr.1 a
şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Vâlcea. În continuare, rog Comisia de
validare să se retragă şi să procedeze la alegerea unui preşedinte şi a unui secretar!
Dl.Pîrvu – „Consiliul Judeţean Vâlcea, Proces – verbal, încheiat astăzi, 23 iunie
2008. Astăzi, 23 iunie 2008, Comisia de validare, aleasă în următoarea componenţă: 1.
Domnul Pîrvu Constantin, 2. Domnul Monceanu Constanin, 3. Domnul Vîlcu Samoil, a
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procedat, în conformitate cu prevederile art.892 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă
nr.66/2008 şi art. 5 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale, aprobat prin Ordonanţa de Guvern nr.35/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, la alegerea preşedintelui şi a secretarului acesteia. În urma votului exprimat de
membrii comisiei, domnul Pîrvu Constantin, consilier judeţean, a fost ales preşedinte, iar
domnul Vîlcu Samoil, consilier judeţean, a fost ales secretar. Pentru care, am încheiat
prezentul proces-verbal în două exemplare”.
Dl.Cîlea – În continuare, pentru că s-a ales preşedintele şi secretarul, propun să
luam o pauză în timpul căreia, rog Comisia de validare să examineze legalitatea alegerii
fiecărui consilier judeţean!
Dl.Cîlea - Doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni, reluăm lucrările şedinţei de
constituire şi rog Preşedintele Comisiei de validare să prezinte procesul-verbal!
Dl.Pîvu – „Consiliul Judeţean Vâlcea, Comisia de Validare, Proces – Verbal,
încheiat astăzi, 23 iunie 2008, în prima şedinţă a comisiei de validare a Consiliul Judeţean
Vâlcea. Comisia de validare aleasă de Consiliul Judeţean Vâlcea în şedinţa de constituire
din data de 23 iunie 2008, a examinat, în conformitate cu prevederile art. 892 alin. (3) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor judeţeni. Comisia constată că au
fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care
a hotărât să propună validarea mandatelor consilierilor judeţeni prevăzuţi în tabelul anexat.
Pentru care am încheiat prezentul proces – verbal într-un singur exemplar”.
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc, domnule preşedinte, pentru prezentarea procesuluiverbal şi, în continuare, propun să procedăm la validarea mandatelor în ordinea alfabetică.
Validarea se face prin vot deschis al majorităţii consilierilor prezenţi, iar, consilierul
judeţean al cărui mandat se supune validării, nu participă la vot. Rezultatul validării
consilierilor judeţeni se va consemna în Hotărârea nr.2 a şedinţei de constituire a
Consiliului Judeţean Vâlcea. Vă rog, domnule preşedinte să daţi citire, în ordine alfabetică,
listei consilierilor judeţeni pentru validare!
Dl.Pârvu - Consiliul Judeţean Vâlcea, Comisia de Validare, Proces – Verbal, privind
propunerea de validarea a mandatelor de consilieri judeţeni, în şedinţa de constituire a
Consiliul Judeţean Vâlcea din data de 23 iunie 2008. ALMAŞI BOGDAN ALEXANDRU.
Dl.Cîlea – Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - BELCIU ION.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - BUICAN CRISTIAN.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - BULACU ROMULUS.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - COMĂNESCU IULIEAN.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - DUMITRESCU ADRIAN.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - FÂRTAT ILIE.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - FIERA IOAN DAN.
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Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - FOLEA M. GHEORGHE.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - GAVA ION.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - LIŢĂ IOANA.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - MARIN VICTOR.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - MOISE IULIANA.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - MONCEANU CONSTANTIN.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - NEDELCU SORIN GABRIEL.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - OPRESCU ION.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - OPROAICA ALEXANDRU.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - PĂSAT GHEORGHE.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - PERSU N. DUMITRU.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - PETRESCU REMUS.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - PÎRVU CONSTANTIN.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - POENARU MIRCEA CONSTANTIN.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - POPA EUGENIA.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - POPESCU VICTOR GEORGE.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - PRALĂ A. ŞTEFAN.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - RĂDULESCU CONSTANTIN.
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Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - SPIRIDON NICU.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - SIMION AUREL.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - TEODORESCU BOGDAN ALEXANDRU.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - VIERU GHEORGHE.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - VÎLCU SAMOIL.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Pîrvu - ZAMFIRESCU SORIN ŞTEFAN.
Dl.Cîlea - Cine este pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
În urma votului, în unanimitate au fost validaţi toţi consilierii judeţeni.
Dl.Cîlea - S-a epuizat lista consilierilor judeţeni, în care v-aţi dat seama că au fost
trecuţi şi cei supleanţi. Rezultatul validării consilierilor judeţeni se va consemna în
Hotărârea nr.2 a şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Vâlcea. În continuare vom
trece la depunerea jurământului prevăzut de art.32 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Doresc să vă fac câteva
precizări. Secretarul Judeţului Vâlcea va da citire jurământului respectiv, după care
consilierii judeţeni validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa mesei special
amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna
stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie şi va pronunţa cuvântul "jur".
Jurământul de credinţă se semnează în două exemplare, un exemplar se păstrează la
dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului judeţean. Îl rog pe domnul
Secretar al Judeţului, să dea citire jurământului!
Dl.Dirinea - „JURĂMÂNT, Eu consilier judeţean ..., Jur să respect Constituţia şi
legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru
binele locuitorilor judeţului Vâlcea. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
Dl.Cîlea – Am să procedez eu la citirea consilierilor, în ordine alfabetică.
În continuare, consilierii judeţeni, depun jurământul şi îl semnează.
Dl.Cîlea - Având în vedere că prin votul dumneavoastră au fost validaţi majoritatea
consilierilor judeţeni, în conformitate cu prevederile art.34, alin.(2) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar
Consiliul Judeţean Vâlcea, legal constituit. Cu aceasta ocazie, vă rog să-mi permiteţi să vă
felicit pentru alegerea dumneavoastră în funcţia de consilier judeţean şi vă urez mult
succes în îndeplinirea mandatului dumneavostră! În continuare, vă rog să-mi permiteţi, să
supun la vot aceasta validare şi această declarare a Consiliul Judeţean Vâlcea, legal
constituit, fapt care se va consemna în Hotărârea nr.3. Cine este pentru? Cine este
împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, în unanimitate a fost declarat legal constituit Consiliul Judeţean
Vâlcea.
Dl.Cîlea - Doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni, trecem la alegerea
vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea. Potrivit prevederilor art.101, alin.(1) şi
alin.(2) din Legea 215/2001, republicată, modificată şi completată prin legea 35/2008,
precum şi cu art. 11 alin.(2)-(7) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, cu modificările şi
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completările ulterioare, Consiliul Judeţean Vâlcea trebuie să aibă în structura sa 2
vicepreşedinţi. Vicepreşedinţii se aleg cu votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în
funcţie, în care se include şi votul Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea. Propunerea
de candidaţi pentru alegerea vicepreşedinţilor, se face de către Preşedintele Consiliului
Judeţean Vâlcea, de oricare dintre consilierii judeţeni sau de grupurile de consilieri.
Dl.Buican – Domnule preşedinte, dragi colegi, stimaţi invitaţi! Înainte de a face o
propunere pentru funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, aş vrea să fac
câteva precizări. Partidul Naţional Liberal şi, implicit, grupul consilierilor care îl reprezintă
în Consiliul judeţean Vâlcea, respectă voinţa electoratului vâlcean, care şi-a exprimat
opţiunea la alegerile din data de 1 iunie 2008, când domnul Ion Cîlea a fost ales
Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea. Noi, îl felicităm pe domnul preşedinte, îi urăm
mult succes în activitatea pe care o va desfăşura la conducerea Consiliul Judeţean Vâlcea
în următorii 4 ani! Grupul liberal din Consiliul judeţean, va susţine ducerea la îndeplinire a
Programului Electoral al Preşedintelui ales şi va promova, aşa cum a făcut şi până acum,
interesul cetăţeanului şi al judeţului Vâlcea. Grupul liberal dezavuează şi se opune oricăror
întelegeri între persoane sau grupuri de interese, care pot greva activitatea conducerii
Consiliului Judeţean Vâlcea. Noi considerăm că Partidul Social Democrat trebuie să-şi
asume conducerea judeţului în următorii 4 ani, aşa cum a dorit electoratul vâlcean şi, în
acest sens, grupul de consilieri ai Partidului Naţional Liberal, asigură susţinerea
necondiţionată. În acest sens, eu, împreună cu colegii mei, asigurăm sprijin necondiţionat
pentru alegerea a 2 vicepreşedinţi din rândurile consilierilor judeţeni ai Partidului Social
Democrat şi, îmi permit să fac şi o propunere, în persoana domnului consilier judeţean
Pîrvu Constantin. Vă mulţumesc!
Dl.Cîlea – Eu doresc să-i mulţumesc domnului consilier judeţean Cristian Buican,
pentru felicitările pe care mi le-a adresat mie şi echipei mele de consilieri judeţeni şi pentru
că a promis că susţine Programul Electoral pe care eu l-am prezentat în campania
electorală, dar, în acelaşi timp, vreau să îl anunţ că, înainte de a da dânşii în presă acest
comunicat, noi am încheiat un protocol de colaborare cu Partidul Democrat Liberal şi, ca
urmare, vom merge în această echipă. Vă mulţumesc foarte mult, mi se pare normal să
susţineţi programul celui care a fost ales şi a echipei câştigătoare şi, vreau să vă asigur
că, aici nu vor fi în niciun caz aranjamente pe grupuri de interese, pentru că eu niciodată
nu am reprezentat un grup de interes. Eu am fost întotdeauna pentru rezolvarea
problemelor comunităţilor, pe care le cunosc foarte bine, în cel mai mic detaliu, pentru
rezolvarea problemelor oamenilor acestui judeţ.
Dl.Pîrvu – Aş dori două lucruri să spun. În primul rând, sunt două grupuri liberale în
Consiliul judeţean şi, în al doilea rând, îi mulţumesc domnului Cristian Buican pentru
propunerea făcută, dar nu doresc să candidez la funcţia de vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Vâlcea. Deci, ca atare, mă recuz!
Dl.Cîlea – Îi mulţumim domnului consilier judeţean, Pîrvu Constantin!
Dl.Rădulescu – Domnule preşedinte, stimaţi colegi, daţi-mi voie ca, în numele
colegilor mei, membri ai Partidului Social Democrat, să propun pentru funcţia de
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, pe domnul consilier judeţean, Dumitru
Persu. Vă mulţumesc!
Dl.Cîlea – Şi noi vă mulţumim! Deci, s-a făcut o propunere, domnul Dumitru Persu
din Partea Partidului Social Democrat. Vă rog, alte propuneri!
Dl.Zamfirescu – Declaraţiile de politică generală sunt aceleaşi ca cele din perioada
electorală, nu ni le schimbăm. Vrem să fim mai direcţi şi mai eficienţi şi vorbesc în numele
grupului pe care dumneavoastră nu aţi menţionat că trebuie votat, respectiv grupului
Democrat Liberal şi îl propun pentru funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Vâlcea, pe domnul consilier judeţean Romulus Bulacu, care a dovedit, în ultima perioadă,
prin performanţele atinse în afacerea pe care o conduce, că este un bun specialist.
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc, domnule consilier! Deci, a doua propunere este domnul
consilier judeţean, Romulus Bulacu. Mai sunt şi alte propuneri?
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Dl.Teodorescu – Este normal să faceţi această conducere a Consiliului Judeţean
Vâlcea până la capăt şi ar trebui să vă asumaţi şi conducerea efectivă, aşa că eu o
propun, pentru funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, pe doamna
consilier judeţean, Liţă Ioana.
Dna Liţă Ioana – Suntem colegi de muncă şi înţeleg aprecierea colegului meu, dar
nu doresc să candidez la funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea!
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc, doamna consilier judeţean! Dacă mai sunt şi alte
propuneri!
Dl.Popescu Victor – Pentru că vrem ca în trioul care va fi aici, în Consiliul Judeţean
Vâlcea, să fie şi un tânăr, eu îl propun pentru funcţia de vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Vâlcea, pe domnul consilier judeţean, Prală Ştefan.
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc, domnule consilier!
Dl.Prală – Nu ştiu dacă trebuie să mulţumesc pentru această propunere, nu ştiu
dacă trebuie să le mulţumesc celor care de-a lungul acestei campanii electorale au căutat
să-mi facă rău, dar ştiu un singur lucru, am venit în Consiliul judeţean, sunt la al treilea
mandat şi vreau să-mi fac datoria de consilier judeţean. Sunt membru al Partidului Social
Democrat, noi avem o strategie politică contrară cu propunerea care tocmai s-a făcut şi eu
respect ceea ce am hotărât cu colegii mei.
Dl.Cîlea – Mulţumesc, domnule consilier!
Dl.Prală – Da, binenţeles că mă recuz!
Dl.Fârtat – Când rezultatul votului este evident, vocile consilierilor ar trebui să tacă
şi îmi asum acest dicton. Aş vrea să-i reamintesc, totuşi, domnului consilier Pîrvu, că în
Consiliul Judeţean, azi, nu sunt două grupuri liberale, ci un singur grup liberal, restul este
FSN. Vă mulţumesc!
Dl.Zamfirescu – Domnule preşedinte, este aşa o exagerare această replică, încât,
eu consider că trebuie pusă la punct şi, v-aş ruga, chiar pe dumneavoastră să faceţi acest
lucru!
Dl.Cîlea – Da, dacă ar fi să-mi exprim sincer părerea, nu cred că era nevoie de
acestă replică, pentru că, eu cred, că Partidul Democrat Liberal, în niciun caz nu este un
partid de stânga, este foarte evident că este de dreapta şi a fost în alianţă cu Partidul
Naţional Liberal. Sincer, nu ştiu de ce faceţi această afirmaţie acum! Probabil din alte
considerente care nu vreau să le mai spun acum.
Dl.Zamfirescu – Oricum, remarca a fost foarte deplasată!
Dl.Cîlea – Da, şi mie mi se pare deplasată acestă afirmaţie! Mai sunt alte observaţii
sau propuneri? – Nu. Sunteţi de acord ca cei doi consilieri nominalizaţi, respectiv domnul
Dumitru Persu şi domnul Romulus Bulacu, să fie trecuţi pe buletinul de vot? Cine este
pentru? Cine este împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc! Conform
reglementărilor în vigoare, votul se va exercita astfel: din lista candidaţilor propuşi vor fi
barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul judeţean nu
doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele a doi consilieri judeţeni pe care
doreşte să îi aleagă votantul. Cine este pentru această modalitate de vot? Cine este
împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!. Vă rog să treceţi pe buletinele
de vot cei doi candidaţi propuşi!
Dl.Pîrvu - Rog, pe colegii din Comisia de validare să discutăm puţin!
Dl.Cîlea – Ca procedură, o să strig eu fiecare consilier judeţean, care va primi un
singur buletin de vot, se va deplasa în cabina de vot, amenajată în acest scop, îşi va
exercita votul şi va depune buletinul de vot în urnă.
Dl.Pîrvu – O secundă, domnule preşedinte, vreau să fac câteva precizări! Uitaţi,
acesta este un buletin de vot, pe care sunt trecuţi cei doi consilieri propuşi de
dumneavostră. Am hotărât, prin vot, că cine este de acord cu candidaţii propuşi, lasă lista
aşa, cine nu este de acord, taie printr-o linie orizontală pe candidatul cu care nu este de
acord sau pe amândoi, după caz. Dacă sunt neclarităţi, vă rog frumos, vreau să le lămurim
acum! Da, înţeleg că nu sunt.
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Se procedează la exprimarea votului secret, de către Preşedintele Consiliului
Judeţean Vâlcea şi consilierii judeţeni.
Dl.Cîlea – S-a terminat votarea şi, aş ruga, Comisia de validare să se retragă
pentru numărarea voturilor!
Se ia pauză pentru numărarea voturilor.
Dl.Cîlea – Dacă toţi consilierii judeţeni sunt în sală, îl rog pe preşedintele Comisiei
de validare să prezinte rezultatul votului.
Dl.Pîrvu – Aş vrea să reiau o discuţie pe care am avut-o la începutul votului, dar,
văd că la numărătoare, lucrurile, cel puţin pentru un membru al comisiei au rămas neclare,
asta ca să nu zic altceva. Noi am votat şi, vă rog, să se consemneze în procesul-verbal al
şedinţei, procedura de vot, respectiv cine este de acord cu candidaţii propuşi, lasă lista
aşa, cine nu este de acord, taie printr-o linie orizontală pe candidatul cu care nu este de
acord sau pe amândoi, după caz. Aceasta a fost hotărârea noastră asupra procedurii de
vot. La urmă, domnul coleg din comisie, domnul Monceanu Constantin, a spus că nu este
de acord, că regulamentul prevede altfel de vot şi, ca atare, nu a vrut să semneze
procesul-verbal.
Dl.Monceanu – Dacă nu este ca în regulamant, este normal să procedez aşa!
Dl.Pîrvu – Deci, domnule Monceanu, bine ar fi fost dacă am fi discutat înainte
aceste lucruri şi nu aţi fi aşteptat câte o „chichiţă” de genul acesta!
Dl.Monceanu – Dumneavostră ştiţi foarte bine regulamantul, că sunteţi consilier
judeţean de mult timp.
Dl.Pîrvu – Haideţi, să trecem mai departe! Din moment ce s-a votat şi este
consemnat în procesul-verbal, eu cred că nu sunt probleme. “Consiliul Judeţean Vâlcea,
Comisia de validare, Proces – verbal, Incheiat astăzi, 23 iunie 2008. Astăzi, 23 iunie
2008, Comisia de validare, în următoarea componenţă: Pîrvu Constantin, Monceanu
Constanin şi Vîlcu Samoil, întrunită în şedinţă pentru constatarea rezultatului votului secret
exprimat, privind alegerea Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 23
iunie 2008, constată următoarele: au fost propuşi următorii candidaţi: 1. Persu Dumitru, 2.
Bulacu Romulus. S-au numărat 33 buletine de vot, din care: voturi valabil exprimate 33,
Voturi nule 0. Rezultatul votului secret este următorul: Domnul Persu Dumitru - voturi
pentru 33, voturi împotrivă 0; Domnul Bulacu Romulus - voturi pentru 23, voturi împotrivă
10. Pentru care s-a încheiat prezentul proces- verbal într-un singur exemplar”. Cu
menţiunea, că acesta este semnat doar de preşedinte şi secretar şi v-am spus şi de ce.
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc, domnule preşedinte! În continuare, îi rog pe colegii mei,
cei doi vicepreşedinţi să vină aici, alături de mine. În primul rând, aş vrea să-i felicit din tot
sufletul pentru alegerea dumnealor şi sper să facem o echipă deosebit de puternică pentru
conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea. Dacă domnii vicepreşedinţi au ceva de spus!
Dl.Bulacu – Sigur, este un moment foarte important pentru un ciclu electoral, care
poate dura 4 ani pentru mine, depinde şi de comportamentul meu. Vreau să mulţumesc
colegilor mei din Partidul Democrat Liberal, care m-au desemnat şi au avut încredere în
mine, pentru această importantă funcţie, colegilor mei care m-au votat şi, aş vrea, să-i
asigur de buna mea credinţă, de responsabilitatea cu care o să îmi asum toate atribuţiile
acestei importante funcţii. Sigur că România şi, în speţă, judeţul Vâlcea trece printr-o
perioadă foarte importantă şi dacă nu încercăm să avem o mare responsabilitate, dacă
facem circ, cred că nu ne onorează. Evident, există lupta politică pe care o respect şi
consider că putem ca, împreună cu Partidul Social Democrat, să ne completăm în aşa fel
încât, cetăţenii vâlceni să fie mulţumiţi de noi politicienii şi, ar trebui să găsim soluţii să
creştem în ochii cetăţenilor, nu în ochii noştrii. Aş vrea să cred, că echipa nou formată este
o echipă mai bună decât alte echipe şi sper să fim eficienţi. Vă mulţumesc foarte mult şi aş
vrea să aveţi încredere în mine că nu o să vă dezamăgesc!
Dl.Persu – Domnule Preşedinte, stimaţi colegi, dragi invitaţi, pentru mine este un
nou început, un început care, de altfel, urmează unei activităţi de peste 26 de ani în
administraţia publică de stat. Sigur, sunt trecut prin multe, şi bune, şi rele în această viaţă,
dar sper însă că în calitatea pe care o voi îndeplini patru ani de zile voi reuşi să nu vă înşel
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aşteptările. Dumneavoastră şi, evident, cei cărora ne-au votat în judeţul Vâlcea, le transmit
mulţumiri. Mulţi dintre dumneavostră mă cunoaşteţi foarte bine şi din perioada postdecembristă, dar şi înainte de 1990. Acolo unde am lucrat, fără lipsă de modestie, am
căutat să-mi fac datoria, să fiu un om corect, cinstit şi să fiu alături de oameni. Sunt
convins că în actuala echipă de conducere a Consiliului Judeţean Vâlcea, vom reuşi,
împreună, şi cu dumneavoastră, şi cu alianţa politică pe care am încheiat-o la nivelul
judeţului, să respectăm ceea ce am convenit, în folosul oamenilor, altfel tot ceea ce se
întâmplă în culise, în grupuri de interese, în aprecieri nu tocmai măgulitoare, ca să nu le
zic altfel, pentru că nu merită să folosim acum cuvinte dure, nu ne sunt de niciun folos.
Vreau însă să-i sfătuiesc pe unii dintre tinerii noştri colaboratori, care au intrat pentru prima
dată în importanta funcţie de consilier judeţean, să nu se lase pradă unor jocuri
politicianiste, să nu se lase pradă unor lucruri care nu ne fac cinste în faţa oamenilor. Este
în interesul nostru ca judeţul să crească din punct de vedere economic şi social, şi în
interesul vâlcenilor să fie satisfăcuţi şi mulţumiţi că, în sfârşit, la conducerea judeţului
Vâlcea, se află o echipă profesionistă, de oameni cinstiţi, o echipă de oameni fără interese
economice, neangrenaţi în afaceri oneroase sau incompatibile cu funcţia de consilier
judeţean. Vă mulţumesc, încă o dată, pentru votul dumneavoastră, mulţumesc tuturor
celor care au fost alături de mine în această campanie electorală, dar şi după, şi, vă
asigur, că îmi voi respecta cuvântul dat! Vă mulţumesc!
Dl.Cîlea – În acest moment deosebit de important, aş zice eu, un moment istoric
pentru proiecţia viitoare a acţiunilor pe care le vom realiza în viitori patru ani în acest judeţ,
doresc să mulţumesc, încă o dată, electoratului care ne-a dat votul de încredere, tuturor
celor care suntem, azi, aici, dându-ne posibilitatea să constituim, legal, Consiliul Judeţean
Vâlcea, care va avea o responsabilitate enormă pentru perioada următorilor patru ani.
Mulţumesc tuturor cetăţenilor pentru votul acordat, dar şi dumneavostră, stimaţi colegi,
consilieri judeţeni, pentru înţelepciunea de a vota doi oameni, care se află lângă mine,
respectiv domnul Dumitru Persu şi domnul Romulus Bulacu, un economist de mare
valoare şi cu mare experienţă şi un inginer, de asemenea, de mare valoare şi care a
demonstrat în producţie acest lucru! Sunt, sincer, onorat că am lângă mine doi
vicepreşedinţi de valoarea dânşilor şi voi căuta să fac o echipă perfectă cu aceşti doi
colegi, dat fiind faptul că în vechea legislatură au fost ceva probleme. Eu vă mulţumesc
pentru tot şi, vă rog, să aveţi încredere în noi, că vom face ceea ce am promis în faţa
electoratului vâlcean, vă doresc multă sănătate şi mult succes în noul mandat! Doamnelor
şi domnilor consilieri judeţeni, stimaţi invitaţi, vă mulţumesc pentru participare! Declar
închise lucrările şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Vâlcea!
Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREŞEDINTE,
Ion Cîlea

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin Dirinea

DCA/DCA/1 ex.
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