CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

PROCES VERBAL
încheiat la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea
din data de 02 decembrie 2009, ora 900

Dl.Cîlea - Doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni, stimaţi invitaţi, bună
ziua şi bine aţi venit la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea,
convocată astăzi 02 decembrie 2009, ora 900. Sunt prezenţi 32 consilieri
judeţeni, deci Consiliul judeţean este legal întrunit. La şedinţă participă,
funcţionari din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean,
reprezentanţi ai presei şi văd că este prezent şi domnul Prefect Petre
Ungureanu, cu voia mea şi a colegilor. Pe ordinea de zi au fost înscrise 2
proiecte de hotărâri, respectiv: 1. Proiect de hotărâre privind eliberarea din
funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea a domnului
Romulus Bulacu; 2. Proiect de hotărâre privind alegerea unui
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea. Dacă sunt observaţii privind
ordinea de zi? – Da.
Dl.Grigore – Domnule preşedinte, dacă îmi îngăduiţi, înainte de a
supune la vot ordinea de zi, aş da citire art.94 alin.(2) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, pentru că mie mi se pare că această
şedinţă extraordinară nu respectă dispoziţiile legale, motiv pentru care
consider că este nelegală, respectiv „Consiliul judeţean se poate întruni şi în
şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau
a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului ori la solicitarea
prefectului, adresată preşedintelui consiliului judeţean, în cazuri excepţionale
care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau
înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau
epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice”. Deci, numai în
asemenea situaţii o şedinţă extraordinară poate fi ţinută, iar din punctul meu
de vedere nu sunt îndeplinite condiţiile legale.
Dl.Cîlea – Este punctul dumneavoastră de vedere, am şi eu foarte bine
memorat acest articol 94 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, dar aş vrea să subliniez numai ceea ce este foarte important, la
cererea preşedintelui, ceea ce nu este cazul sau a cel puţin unei treimi din
numărul membrilor Consiliului judeţean. Deci, ce este ilegal în această
problemă? Şi acest lucru este coroborat şi cu Legea nr.393/2004 privind
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Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, care la art.18
alin.(4) spune acelaşi lucru.
Dl.Grigore – Domnule preşedinte, nu are importanţă cine convoacă
şedinţa extraordinară, importantă este justificarea convocării acestei şedinţe.
Dl.Cîlea – Da, este o solicitare din partea a o treime din numărul
consilierilor judeţeni, pe care eu trebuie să o respect şi, ca atare, să convoc
această şedinţă a Consiliului judeţean.
Dl.Grigore – Dar nu in orice situaţie, domnule preşedinte, numai în
situaţiile stabilite de dispoziţiile art.94 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, pentru că unde legea nu distinge, noi nu putem să
distingem.
Dl.Cîlea – Dumneavoastră menţionaţi acolo “…cazuri excepţionale care
necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau
înlăturarea urmărilor ...” şi atunci convocarea se face de către mine la
propunerea prefectului. Ce este ilegal în această problemă?
Dl.Grigore – Este pentru că nu ne aflăm în cazurile strict stabilite de
articolul din lege.
Dl.Cîlea – Şedinţele extraordinare, aşa cum le-am convocat şi până
acum, nu se convoacă numai în situaţii excepţionale. Încă o dată subliniez, se
convoacă, în una dintre situaţii, la solicitarea a o treime din numărul
consilierilor judeţeni.
Dl.Grigore – Da, dar numai în unele situaţii. Domnule preşedinte, vă rog
să nu interpretăm legea!
Dl.Cîlea – Domnule consilier, vă rog să nu legaţi acest lucru de cazuri
excepţionale, când se convoacă la propunerea prefectului. Este o invenţie aici,
domnule consilier, nu vă supăraţi pe mine, sunteţi jurist, dar eu ştiu foarte bine
cum merg lucrurile.
Dl.Grigore – Legea nu este o invenţie, domnule preşedinte!
Dl.Cîlea – Nu, vă rog să interpretaţi aşa cum trebuie, domnule consilier.
Repet, sunt situaţii prevăzute de art.94 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, respectiv „Consiliul judeţean se poate întruni
şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui
sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului...” ori la solicitarea
prefectului, adresată preşedintelui consiliului judeţean”.
Dl.Grigore – Dar numai în cazuri excepţionale, domnule preşedinte!
Dl.Cîlea – Nu este adevărat! Repet „...membrilor consiliului, ori la
solicitarea prefectului, adresată preşedintelui consiliului judeţean, în cazuri
excepţionale ...”.
Dl.Grigore – Exact.
Dl.Cîlea – Deci, nu suntem în acest caz. Vă mulţumesc, este un punct
de vedere!
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Dna Moise - Domnule preşedinte, având în vedere faptul că avem da
faţă Secretarul Judeţului, în persoana domnului Constantin Dirinea, am dori să
ştim părerea dumnealui, ca jurist.
Dl.Cîlea – Da, vă rog domnule secretar!
Dl.Dirinea – Da, dacă îmi permiteţi,
art.94 alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, prevede în legătură cu
şedinţele extraordinare ale Consiliului judeţean, două ipoteze, respectiv ori de
câte ori este necesar la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din
numărul membrilor consiliului judeţean, ori în situaţii excepţionale ...
Dl.Grigore – Nu scrie „ori”, că noi suntem jurişti.
Dl.Dirinea - Ba da, scrie „ori”.
Dl.Cîlea – Scrie „ori”, vă rog să verificaţi!
Dl.Dirinea - Ori în situaţii excepţionale, la solicitarea prefectului, adresată
preşedintelui consiliului judeţean.
Dl.Grigore – Probabil aveţi altă lege!
Dl.Dirinea – Tot pe aceasta o am şi eu. Domnule consilier, eu nu vreau
să intru într-o polemică cu dumneavoastră, dar aceasta este interpretarea
noastră şi, considerăm că aceasta este corectă. Deci, Prefectul judeţului este
Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi, în situaţia în
care, Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea, solicită Consiliului judeţean să se
întrunească într-o şedinţă extraordinară, acesta este obligat să se
întrunească.
Dl.Grigore - Este cazul excepţional.
Dl.Cîlea – Domnule consilier, eu consider că pierdem timpul. Dacă este
ceva de contestat este domnul prefect aici şi îşi va face datoria. Supun
aprobării dumneavoastră ordinea de zi. Cine este pentru? – 22 voturi. Cineva
împotrivă? – 11 voturi. Se abţine cineva? - Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă cu 22 voturi pentru şi 11 voturi împotrivă
ordinea de zi.
PUNCTUL 1
Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte
al Consiliului Judeţean Vâlcea a domnului Romulus Bulacu
Dl.Cîlea - Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.4 din 23 iunie
2008, domnii Dumitru Persu şi Romulus Bulacu au fost aleşi vicepreşedinţi ai
Consiliului Judeţean Vâlcea. Potrivit adresei înregistrată la Consiliul Judeţean
Vâlcea sub nr. 14248 din 27.11.2009, un număr de 11 consilieri judeţeni
solicită eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea
a domnului Romulus Bulacu. Solicitarea este în conformitate cu prevederile
art.101 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora “eliberarea
din funcţie a vicepreşedinţilor consiliului judeţean se face cu votul secret al
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majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea a cel puţin unei treimi din
numărul acestora. Eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor consiliului judeţean
nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului judeţean”. De
asemenea, potrivit art.61 alin.(1) şi alin.(2) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea nr.7 din 31
iulie 2008, mandatul de vicepreşedinte al consiliului judeţean, poate înceta
înainte de termen, în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie, în
condiţiile Legii nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. „Eliberarea din funcţie a Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean
Vâlcea se face prin vot secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie, la
propunerea a cel puţin unei treimi din numărul acestora”. Mai mult, în
conformitate cu prevederile art.18 alin.(4) din Legea privind Statutul aleşilor
locali nr.393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, “mandatul de
vicepreşedinte al consiliului judeţean poate înceta înainte de termen, în urma
eliberării sau revocării acestuia din funcţie, în condiţiile Legii nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare”. Ca urmare, propunerea
celor 11 consilieri judeţeni cu privire la eliberarea din funcţie a
vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Romulus Bulacu,
întruneşte cerinţa impusă de legiuitor, în sensul că, iniţiativa unei astfel de
decizii trebuie să aparţină cel puţin unei treimi din numărul consilierilor judeţeni
în funcţie. Având în vedere cele prezentate propunem adoptarea proiectului de
hotărâre privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Vâlcea a domnului Romulus Bulacu. Hotărârea se adoptă prin vot
secret! Vă rog să pregătiţi buletinele de vot!
Dl.Fiera – Domnule preşedinte, sigur că în orice democraţie majoritatea
trebuie să decidă şi prevederile legislaţiei trebuie respectate cu stricteţe, atât
în litera, cât şi în spiritul lor. Este surprinzător pentru noi faptul că 11 sau un
procent de 30% din totalul consilierilor judeţeni, pot solicita schimbarea
vicepreşedintelui, nu se bazează numai pe numărul lor ci şi pe nişte justificări.
Aş dori să ştiu care sunt aceste justificări, pentru că din punctul nostru de
vedere şi, eu personal îl felicit pe domnul vicepreşedinte Romulus Bulacu,
comportamentul dânsului şi rezultatele obţinute de dânsul în cadrul activităţii
din Consiliul judeţean, nu pun nici cea mai mică îndoială sau semn de
întrebare asupra unei asemenea necesităţi. Dacă există alte cauze, vă rog să
nu folosim numai un număr sec de oameni, ci şi motivele, pentru că altfel
intrăm în zona ilogicului şi, sigur, de aici, putem să ne distrăm în fiecare lună,
să realizăm un număr de 30% şi, într-un mod nejustificat, să propunem
schimbarea. Vă mulţumesc!
Dl.Cîlea – O să vă dau răspunsul. În primul rând, eu cu domnul
vicepreşedinte Bulacu nu am avut nicio problemă strict legată de colaborare,
dar dânsul, pe unde a mers, în spate, m-a criticat pe mine şi eu nu am spus
măcar un cuvânt la adresa dânsului. În al doilea rând, această propunere a
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celor 11 consilieri judeţeni este urmarea constituirii în Consiliul judeţean a unei
alte majorităţi, pe care o cunoaştem foarte bine, constituită şi la nivel central.
Să nu credeţi, dacă este să spunem adevărul, că activitatea domnului
vicepreşedinte Bulacu a fost una excepţională sau foarte bună. Deci, au fost
destule probleme, dar eu am zis să fiu un domn şi să nu atac sau să aduc în
discuţie problemele acestea legate de activitatea dumnealui. Şi, încă o dată,
repet, pe mine nu m-aţi văzut niciodată spunând, pe un post de televiziune
sau într-un ziar, lucruri de genul acesta la adresa colaboratorilor mei. Dânsul,
peste tot pe unde a mers şi am văzut că şi la televiziuni, probabil forţat de
indicaţiile date de conducerea partidului, m-a atacat aproape de fiecare dată,
într-un mod poate nu atât de dur, dar m-a atacat.
Dl.Prefect Petre Ungureanu – Am venit să justific, deşi nu este nevoie,
pentru că există prevederea din Legea nr.340/2008, conform căreia prefectul
poate participa la şedinţele Consiliului judeţean, uneori putând chiar să le şi
convoace, cazurile fiind expuse aici.
Dl.Cîlea – Nu le convoacă, propune convocarea şedinţelor.
Dl.Prefect Petre Ungureanu – O să aveţi o mare surpriză că azi abia am
început.
Dl.Cîlea – Puteţi doar solicita!
Dl.Prefect Petre Ungureanu - Le pot şi convoca! Azi, însă, am venit doar
să vă spun punctul meu de vedere, respectiv că din punct de vedere
procedural am toate temeiurile, aşa cum au fost relatate aici, ca în cazul în
care această hotărâre va fi adoptată şi, nu mă îndoiesc de acest lucru având
în vedere majoritatea, ca eu o să o atac. De aceea, nu intru în amănunte, nici
nu este problema mea, când dragostea este mare aşa cum se vede, urmează
să procedaţi în consecinţă. Deci, domnule preşedinte şi stimaţi consilieri
judeţeni, azi, la sfârşitul şedinţei, eu, în calitate de Prefect, voi ataca în
contencios această hotărâre, pentru că îmi permite legea. Doamna Moroianu
şi domnul Dirinea vă pot confirma că, atacarea în contencios a unei hotărâri a
Consiliului judeţean, duce, de drept, la suspendarea sa. De aceea, urmează
să apreciaţi, sigur cu toată înţelegerea necesară, consecinţele, iar după
părerea mea, şi cu acest lucru închei, motivele nu erau justificate pentru o
şedinţă extraordinară. Deci, azi, ambele hotărâri de pe ordinea de zi, le voi
ataca, cu consecinţa legală a suspendării lor de drept. Vă mulţumesc!
Dl.Cîlea – Şi eu vă mulţumesc, domnule Prefect, şi aş vrea să vă dau
câteva răspunsuri. În primul rând, asta sună a ameninţare. În al doilea rând,
deşi sunteţi jurist, sunteţi într-o eroare juridică referitor la faptul că puteţi
convoca o şedinţă a Consiliului judeţean, eu pot să vă spun că dumneavoastră
puteţi propune doar convocarea unei şedinţe. Şi în al treilea rând, există un
anumit termen în care se comunică această hotărâre şi eu cred că suntem
într-o perfectă legalitate, exact pe prevederile legale şi, această contestare a
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dumneavoastră, nu are decât efectul de a amăgi şi a prelungi anumite decizii
ale Consiliului judeţean care sunt luate în conformitate cu prevederile legale.
Dl.Grigore – Şi noi o să atacăm azi aceste hotărâri din partea domnului
Bulacu Romulus. Deci, chiar azi, la contencios, o să depunem acesată
contestaţie.
Dl.Cîlea – Şi noi am atacat la Biroul Electoral Judeţean şi am obţinut o
hotărâre favorabilă, pentru nişte afişe electorale care nu sunt luate nici în
momentul de faţă. Deci, hotărârea se adoptă prin vot secret, am să citesc de
pe listă şi o să se împartă buletinele de vot.
Dl.Popescu Victor – Domnule preşedinte, vă rog să convocaţi Comisia
de numărare a voturilor să fie prezentă în apropierea urnei.
Dl.Cîlea – Da, convoc Comisia de numărare a voturilor să urmărească
distribuirea buletinelor de vot, dar şi modul în care se votează. Am rugămintea
să păstraţi linişte în sală, vă rog frumos! Deci votăm primul proiect de hotărâre
şi o să-i mai dau citire încă o dată. Având în vedere cele prezentate,
propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind eliberarea din funcţia de
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea a domnului Romulus Bulacu.
Acum să împărţim buletinele de vot: CÎLEA ION, domnul ALMAŞI BOGDAN
ALEXANDRU, domnul BELCIU ION, domnul BULACU ROMULUS – persoana
în cauză nu votează, domnul COMĂNESCU IULIEAN, domnul DUMITRESCU
ADRIAN, domnul FÂRTAT ILIE, domnul FIERA IOAN DAN, domnul FOLEA M.
GHEORGHE, domnul GAVA ION, domnul GREERE ION, domnul GRIGORE
PETRE, doamna LIŢĂ IOANA, domnul MARIN VICTOR, doamna MOISE
IULIANA, domnul MONCEANU CONSTANTIN, domnul NEDELCU SORIN
GABRIEL, domnul OBOGEANU IULIAN, domnul OPRESCU ION, domnul
OPROAICA ALEXANDRU, domnul PĂSAT GHEORGHE, domnul PERSU N.
DUMITRU, domnul PETRESCU REMUS, domnul PÎRVU CONSTANTIN,
domnul POENARU MIRCEA CONSTANTIN, doamna POPA EUGENIA,
domnul POPESCU VICTOR GEORGE, domnul RĂDULESCU CONSTANTIN,
domnul SPIRIDON NICU, domnul SIMION AUREL, domnul TĂRĂŞENIE
DUMITRU, domnul TEODORESCU BOGDAN ALEXANDRU şi domnul VIERU
GHEORGHE. Am să vă explic cum se votează. Cei care sunt de acord cu
eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea a
domnului Romulus Bulacu, încercuie „DA”, cei care nu sunt de acord cu
eliberarea încercuie „NU”. Supun la vot acest mod de a vota. Cine este
pentru? Vă mulţumesc! Votul este secret, deci se votează în cabina de vot.
Haideţi să vă precizez: fiecare membru al Consiliului judeţean va primi un
singur buletin de vot, se va deplasa la cabina de vot amenajată în acest scop,
îşi va exercita votul şi va depune buletinul de vot în urnă. Ce nu este clar în
această problemă?
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Dl.Almaşi – Ştiu că este foarte mare graba, dar, pentru acurateţe, vă rog
să aveţi amabilitatea să întrebaţi dacă este şi cineva împotrivă, pentru că aţi
întrebat numai cine este pentru.
Dl.Cîlea – Am întrebat şi acest lucru, domnule consilier!
Dl.Almaşi – N-aţi întrebat, altfel nu mi-aş permite.
Dl.Cîlea – Bine, atunci, mai întreb o dată. Cine este pentru această
modalitate de vot? – 32 voturi. Cineva împotrivă? – 1 vot. Se abţine cineva? –
Nu. Vă mulţumesc!
Dl.Persu – Nu aţi fost atent, pentru că la început majoritatea consilierilor
au ridicat mâna „pentru”.
Dl.Cîlea – După ce se votează, o să luăm o pauză pentru a da
posibilitatea Comisiei de numarare a voturilor să numere voturile.
Pauză.
Dl.Cîlea – Îl rog pe domnul preşedinte Pîrvu Constantin, să prezinte
rezultatul votului.
Dl.Pîrvu – „CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA, COMISIA DE VALIDARE.
PROCES VERBAL, încheiat azi, 2 decembrie 2009. Comisia de validare, în
următoarea componenţă: Pîrvu Constantin, Moise Iuliana şi Monceanu
Constantin, întrunită în şedinţă pentru constatarea rezultatului votului secret
exprimat, privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Vâlcea a domnului Romulus Bulacu. S-au numărat 33 buletine de
vot, din care: voturi valabil exprimate - 33, voturi nule - 0. Rezultatul votului
secret este următorul: voturi pentru - 22; voturi împotrivă - 11. Pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar. PREŞEDINTE Pîrvu Constantin, SECRETAR - Moise Iuliana, MEMBRU - Monceanu
Constantin”.
Dl.Cîlea – Domnul vicepreşedinte Bulacu, doreşte să ia cuvântul.
Dl.Bulacu – Era şi normal să avem o situaţie mai puţin confortabilă, cum
spun alţii, dar eu, din punctul meu de vedere vreau să vă spun că nu am multe
regrete, chiar dacă în instituţia Consiliului judeţean sunt foarte multe lucruri de
făcut. Eu am venit în Consiliul judeţean cu dorinţa de a face ceva, de a face
mult mai mult pentru semenii noştri din judeţul Vâlcea. Nu am reuşit în
totalitate şi, probabil că dacă aş fi fost solicitat mai mult, aş fi putut să-mi pun
la dispoziţia instituţiei capacitaţile mele. Sigur, probabil că politica, din păcate
pentru România şi judeţul Vâlcea, face posibil ceea ce se întâmplă şi acum.
Nimeni nu este de neînlocuit şi, din acest punct de vedere, nu îmi fac mari
probleme, pentru că eu am ce face, dar regretul meu este că, am fost într-o
oarecare măsură, cel puţin în ultimul timp, destul de izolat şi, sigur că din
acest motiv, să spun aşa, conducerea Consiliului judeţean nu a fost întreagă.
Din acest motiv sigur că există critici, pentru că în momentul când nu ai
informaţii nu poţi să te implici şi să faci ceea ce trebuie. Dar, una peste alta, eu
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vreau să mulţumesc colegilor din Consiliul judeţean, pentru că sunt oameni de
foarte bună calitate şi le doresc succes! Vă mulţumesc!
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc foarte mult şi, vreau să vă spun sincer, că şi eu
regret ca orice om, pentru că am lucrat într-o echipă şi este normal să existe
regrete când se schimbă această echipă. Dar, v-am spus motivele care au
stat la baza acestei decizii şi eu zic că rămâneţi consilier judeţean şi vă puteţi
aduce în continuare aportul la realizare problemelor deosebit de complicate
ale Consiliului judeţean.
PUNCTUL 2
Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Vâlcea
Dl.Cîlea - Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea privind
eliberarea din funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea a
domnului Romulus Bulacu, membru al Partidului Democrat Liberal – Filiala
Vâlcea, se impune alegerea unui nou vicepreşedinte al acestei autorităţi a
administraţiei publice locale. În conformitate cu prevederile art.101 alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, consiliul judeţean alege dintre membri săi doi
vicepreşedinţi. Potrivit alin.(2) al aceluiaşi articol din actul normativ arătat,
vicepreşedinţii consiliului judeţean se aleg cu votul secret al majorităţii
consilierilor în funcţie. Rog să se formuleze propuneri din partea grupurilor de
consilieri pe care să le înscriem în buletinul de vot!
Dl.Victor Popescu – Domnule preşedinte, dat fiind faptul că Partidul
Naţional Liberal are un protocol semnat cu Partidul Social Democrat, dati-mi
voie să formulez o propunere din partea grupului de consilieri PNL, în
persoana domnului consilier Mircea Constantin Poenaru.
Dl.Cîlea – Deci, s-a formulat o propunere, în persoana domnului
consilier Mircea Constantin Poenaru. Dacă mai există o altă propunere? – Nu.
Rog să fie trecut pe buletinul de vot domnul Mircae Constantin Poenaru.
Dl.Cîlea - Fiecare membru al Consiliului Judeţean Vâlcea 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. Conform prevederilor
art.77, alin.(1) din Legea privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.46, alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, consilierii judeţeni propuşi pentru funcţia de
vicepreşedinte al consiliului judeţean nu votează. Votul se va exercita astfel:
din lista candidaţilor 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 consilierului judeţean pe care doreşte să îl aleagă
votantul. Cine este pentru această modalitate de vot? – 32 voturi. Cineva
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împotrivă? – 1 vot. Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc! Rog, Comisia de
validare să asigure condiţiile pentru exercitarea votului secret! Acum să
împărţim buletinele de vot.
Dna Moise – Să le tipărească mai întâi.
Dl.Cîlea – Vedeţi că nu au fost pregătite înainte, cum credeaţi
dumneavoastră!
Se tipăresc buletinele de vot.
Dl.Cîlea – Deci, domnul preşedinte Pîrvu Constantin o să împartă
buletinele de vot şi eu vă strig: CÎLEA ION, domnul ALMAŞI BOGDAN
ALEXANDRU, se pregăteşte domnul BELCIU ION, se pregăteşte domnul
BULACU ROMULUS. Domnul Poenaru Mircea Constantin nu votează, sigur
nu votează.
Dna Moise – Toţi cei 33 de consilieri judeţeni votează, domnule
preşedinte.
Dl.Cîlea – Nu este adevărat!
Dna Moise – Toţi 33, vă spun sigur.
Dl.Popescu Victor – Domnul Poenaru Mircea Constantin, nu doreşte să
voteze.
Dl.Cîlea – Domnule Secretar, cautaţi în lege că sigur nu votează. Este
articolul pe care îl citesc la începutul fiecărei şedinţe, respectiv „potrivit
prevederilor art.46, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.77 din
Legea privind Statutul aleşilor locali, nr.393/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, consilierul judeţean nu poate lua parte la deliberarea şi
adoptarea de hotărâri dacă, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până
la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial, respectiv are un
interes personal în problema supusă dezbaterii”.
Dna Moise – Dar nu are un interes patrimonial, domnule preşedinte.
Dl.Cîlea – Are un interes pe funcţie, deci domnul consilier Poenaru
Mircea nu votează. Să continuăm: domnul BULACU ROMULUS, se
pregăteşte domnul COMĂNESCU IULIEAN, domnul DUMITRESCU ADRIAN,
domnul FÂRTAT ILIE, domnul FIERA IOAN DAN, domnul FOLEA M.
GHEORGHE, domnul GAVA ION, domnul GREERE ION, domnul GRIGORE
PETRE, doamna LIŢĂ IOANA, domnul MARIN VICTOR, doamna MOISE
IULIANA, domnul MONCEANU CONSTANTIN, domnul NEDELCU SORIN
GABRIEL, domnul OBOGEANU IULIAN, domnul OPRESCU ION, domnul
OPROAICA ALEXANDRU, domnul PĂSAT GHEORGHE, domnul PERSU N.
DUMITRU, domnul PETRESCU REMUS, domnul PÎRVU CONSTANTIN,
domnul POENARU MIRCEA CONSTANTIN – nu doreşte să voteze, doamna
POPA EUGENIA, domnul POPESCU VICTOR GEORGE, domnul
RĂDULESCU CONSTANTIN, domnul SPIRIDON NICU, domnul SIMION
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AUREL, domnul TĂRĂŞENIE DUMITRU, domnul TEODORESCU BOGDAN
ALEXANDRU şi domnul VIERU GHEORGHE.
Se ia o scurtă pauză pentru numărarea voturilor.
Dl.Cîlea – Îl rog pe domnul Preşedinte al Comisiei de validare să prezinte
rezultatul votului.
Dl.Pîrvu – „CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA - COMISIA DE VALIDARE.
PROCES VERBAL, încheiat azi, 2 decembrie 2009. Comisia de validare, în
următoarea componenţă: Pîrvu Constantin, Moise Iuliana şi Monceanu
Constantin, întrunită în şedinţă pentru constatarea rezultatului votului secret
exprimat, privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea.
A fost propus: domnul Poenaru Mircea Constantin. S-au numărat 32 buletine
de vot, din care: voturi valabil exprimate - 22; voturi nule - 1. Rezultatul votului
secret este următorul: Domnul Poenaru Mircea Constantin, voturi pentru – 21
şi voturi împotrivă – 11. Menţionăm că domnul Poenaru Mircea Constantin
nu a votat. În consecinţă, domnul Poenaru Mircea Constantin a fost ales
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea. Pentru care s-a încheiat
prezentul proces verbal într-un singur exemplar. PREŞEDINTE - Pîrvu
Constantin, SECRETAR - Moise Iuliana, MEMBRU - Monceanu Constantin.
Dl.Cîlea - Potrivit dispoziţiilor art.18 alin.(1) din Legea nr.393/2004,
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
vicepreşedinţii consiliului judeţean intră în exercitarea mandatului lor după
declararea lor ca legal aleşi, potrivit Legii administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Având în
vedere în vedere rezultatul voturilor secrete exprimate de consilierii judeţeni,
în conformitate cu prevederile art.101 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
domnul consilier judeţean Poenaru Mircea Constantin a fost ales în
funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea. Vreau să îl felicit
şi să îi urez mult succes!
Dl.Cîlea – Dacă mai sunt probleme de discutat? – Nu. Doamnelor şi
domnilor consilieri judeţeni, stimaţi invitaţi, vă mulţumesc pentru participare!
Se declară închise lucrările şedinţei.
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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