CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Nr. 15320/24.06.2016

PROCES VERBAL

privind desfășurarea ședinței de constituire a Consiliului Județean
Constanța din data de 22.06.2016

Lucrările ședinței sunt deschise de domnul Nicolaescu Adrian – Prefect al
Județului Constanța.
Bună ziua, doamnelor și domnilor. Doresc să îmi permiteți să vă felicit în
primul rând pentru faptul că dumneavoastră ați fost aleși să reprezentați
populația județului Constanța în cea mai importantă poziție a administrației
publice din județ, mă refer la Consiliul județean și, astăzi este practic cea mai
importantă zi pentru administrația locală a județului cea prin care consiliul se va
constitui conform hotărârilor Legii nr.215/2001 republicate, legea administrației
publice locale.
În calitate de prefect am avut obligația să vă convoc prin Ordin, astăzi,
aici, în număr de 37, așa cum prevede legea și să pornim procedura, pașii care
sunt prevăzuți de lege, pentru ca acest consiliu să fie constituit așa cum este
procedura, repet.
Suntem pregătiți să fim alături de dumneavoastră în acest important
moment solemn și împreună cu doamna Secretar Belu Mariana vom face în așa
fel ca lucrările ședinței de constituire să decurgă normal.
O să vedeți, cei care știți, care aveți experiență cunoașteți pașii, noi vom
încerca să începem așa cum prevede legea și, am să o rog pe doamna Belu
Mariana să facă prezența consilierilor aleși.
D-na Belu Mariana:
Mulțumesc. Bună ziua! Aș vrea și eu să vă felicit pe toți cei care astăzi ați
câștigat un mandat de consilier județean și în același timp să mulțumesc celor
care au fost consilieri județeni, pentru că am fost emoționată să îi văd în sală și
pe cei cu care am lucrat în ultimii 4 ani.
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În conformitate cu prevederile Legii 215/2001 ședința de constituire a
Consiliului județean este legal constituită dacă sunt prezenți un cvorum de 2/3
din numărul consilierilor aleși.
Am aici rezultatul comunicat de Biroul Electoral Județean, este vorba de
37 de consilieri aleși, aș dori să fac prezența să vedem dacă avem cvorumul
necesar după care să trecem la punctele din ședința de constituire.
D-na Gheorghe Veronica Adriana - prezent
Dl. Țuțuianu Marius Horia
- prezent
Dl. Dragomir Nicolae Cristinel
- prezent
Dl. Draghici Rareș- Cosmin
- prezent
Dl. Pintilie Mircea
- prezent
Dl. Roșu Iancu Tiberiu
- absent
Dl. Donțu Gheorghe
- prezent
Dl. Ciobanu Cosmin
- prezent
Dl. Georgescu Daniel
- prezent
D-na Nedelcu Sabrina-Maria
- prezent
Dl. Florea Dumitru
- prezent
Dl. Lungoci Dumitru Lucian
- prezent
Dl. Bereș Adrian Petre
- prezent
Dl. Marinescu Ion
- prezent
Dl. Bizineche Adrian
- prezent
Dl. Moldovanu Vasile
- prezent
Dl. Dragomir Gheorghe
- absent
Dl. Muscină Gheorghe
- prezent
Dl. Manole Adrian
- absent
Dl. Băisan Remus Cristy
- prezent
Dl. Boroianu Aurel Robert
- prezent
Dl. Radu Cristian
- absent
Dl. Mitrana Mugur Viorel
- absent
Dl. Delicoti Vasile
- absent
Dl. Scupra Gheorghe
- absent
Dl. Grameni Gheorghe
- absent
Dl. Moldovan Gheorghe
- absent
Dl. Adam Ion
- absent
Dl. Iordache Marin
- prezent
Dl. Memiș Baiazid
- prezent
Dl. Lămureanu Gheorghe
- prezent
Dl. Banias Emil-Sorin
- prezent
Dl. Șavlovschi Marcel
- prezent
Dl. Learciu Dumitru Daniel
- prezent
Dl. Palaz Claudiu-Iorga
- prezent
Dl. Goidea Florin
- prezent
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Dl. Dumitrașcu Costel-Aurelian

- absent

Fac precizarea, ca să nu existe niciun fel de discuție, sunt absenți cei care
au prezentat o cerere de renunțare sau de demisie din partid.
În sală sunt 26 de consilieri prezenți, dintre cei aleși pe liste la scrutinul
din 05.06.2016. Întrucât legea spune că trebuie să fie prezenți 2/3, ședința este
legal constituită.
Tot procedura din Legea 215/2001 ne arată că ședința de constituire a
Consiliului județean este condusă de cel mai în vârstă sau mai frumos spus
decanul de vârstă al consilierilor județeni și va fi asistat de 2 consilieri cei mai
tineri.
Eu am consultat documentele Biroului Elecoral Județean și am constatat
că decanul de vârstă al consiliului Județean Constanța este domnul Dumitru
Florea, vă rog să poftiți la prezidiu, doamna Nedelcu Sabrina și domnul
Ciobanu Cosmin, ei sunt cei mai tineri consilieri județeni. Vă rugăm să luați loc.
Primul moment al ședinței de constituire este alegerea Comisiei de
validare a Consiliului județean. Fac precizarea că acestă Comisie de validare
funcționează pe întreaga durată a mandatului de consiliu. Ea poate fi formată
dintr-un număr de 3 până la 5 membri și trebuie să reprezinte, dacă vreți,
configurația politică a Consiliului județean. O să îl rog pe domnul Florea să
solicite propuneri. Să supunem la vot numărul membrilor Comisiei de validare 3
sau 5.
Dl. Florea Dumitru:
Deci, mie îmi revine sarcina să conduc deschiderea ședinței și drept
urmare supunem la vot numărul de consilieri care vor fi aleși în Comisia de
validare.
D-na Belu Mariana:
Deci, în unanimitate sunteți de acord Comisia de validare să fie formată
din 5 membri. Mulțumim.
Dl. Florea Dumitru:
Propuneri.
Dl. Moldovanu Vasile:
Domnule președine și stimați consilieri aleși, vă propun ca din Comisia
de validare, din partea Partidului Social Democrat să facă parte doamna
Gheorghe Veronica Adriana și domnul Donțu Gheorghe. Ținând seama de faptul
că având 5membri, suntem 4 partide deci, Partidului Social Democrat având
majoritatea este îndreptățit să propună 2 candidaturi pentru această comisie.
Mulțumesc.
D-na Belu Mariana:
Alte propuneri dacă sunt.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga:
Din partea Partidului Mișcarea Populară îl propun pe domnul Daniel
Turcu.
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Dl. Boroianu Aurel-Robert:
Din partea Partidului Național Liberal îl propun pe domnul Sorin
Moceanu și pe domnul Bogdan Bola.
Dl. Banias Emil-Sorin:
Din partea Alianța Liberalilor și Democraților îl propun pe domnul
Learciu Dumitru- Daniel.
D-na Belu Mariana:
Potrivit Legii 215/2001, noi avem 6 propuneri, fiecare propunere se
supune individual și trebuie să îndeplinească numărul majoritatea consilierilor
prezenți. Suntem prezenți 26, 14 voturi trebuie să aibă fiecare consilier propus în
Comisia de validare.
Supun la vot pe doamna Gheorghe Veronica Adriana
- Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci, 26 voturi pentru.
Supun la vot pe domnul Donțu Gheorghe
- Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 21 voturi pentru. 5 voturi
împotrivă.
Supun la vot pe domnul Turcu Daniel
- Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 21 voturi pentru. 5 voturi
împotrivă.
Supun la vot pe domnul Mocianu Sorin
- Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 6 voturi pentru. 20 voturi
împotrivă.
Supun la vot pe domnul Learciu Dumitru-Daniel
- Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 20 voturi pentru. 6 voturi
împotrivă.
Supun la vot pe domnul Bola Bogdan
- Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 26 voturi pentru.
Membri Comisiei de validare sunt: doamna Gheorghe Veronica Adriana,
domnul Donțu Gheorghe, domnul Turcu Daniel, domnul Learciu DumitruDaniel, domnul Bola Bogdan.
Legea spune că fiecare membru în Comisia de validare se supune
individual dar va trebui să emitem o hotărâre. Prima hotărâre în ședința de
constituire este privind alegerea Comisiei de validare, în componența pe care
am citit-o și o supunem în întregime la vot
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- Cine este pentru Comisia de validare în formula în care a fost votată?
Împotrivă? Se abține cineva? 26 voturi pentru. Mulțumesc.
În acest moment suntem nevoiți să facem o pauză întrucât Comisia de
validare o să primească dosarul pe care o să-l înmânez, care cuprinde procesulverbal al Biroul Electoral Județean și adresele partidelor participante cu
documentele și propunerile pentru supleanți. Invit Comisia de validare să vină
aici ca să pot prezenta documentele.

<<Pauză>>

D-na Belu Mariana:
Înainte de a trece la citirea procesul-verbal al Comisiei de validare vreau
să vă anunț că la nivelul Comisiei de validare s-au făcut și alegeri și pot să vă
spun că:
Domnul Donțu - președinte
Doamna Gheorghe Veronica Adriana - secretar
Domnul Learciu Dumitru-Daniel, domnul Turcu Daniel și domnul Bola
Bogdan- membri.
După analizarea documentelor prezentate, Comisia de validare a făcut un
proces-verbal cu anexă și cu propunerea următorilor consilieri pe care îi vom
supune spre aprobare și validare. Am să dau citire celor 37 de consilieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

BANIAS EMIL-SORIN
BĂISAN REMUS-CRISTY
BEREŞ ADRIAN-PETRE
BIZINECHE ADRIAN
BOLA BOGDAN-ALEXANDRU
BOROIANU AUREL-ROBERT
CIOBANU COSMIN
CRUȘOVEANU MARIAN
CUPŞA OVIDIU-SORIN
DONŢU GHEORGHE
DRAGOMIR NICOLAE-CRISTINEL
DRĂGHICI RAREŞ-COSMIN
ENESCU DUMITRU-MARIUS
FLOREA DUMITRU
GĂLUŞCĂ CONSTANTIN
GEORGESCU DANIEL
GHEORGHE VERONICA-ADRIANA
GIMA STELIAN
GOIDEA FLORIN
IORDACHE MARIAN
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

LĂMUREANU GHEORGHE
LEARCIU DUMITRU-DANIEL
LUNGOCI DUMITRU LUCIAN
MARINESCU ION
MATEI RADU-BOGDAN
MEMIŞ BAIAZID
MOCIANU SORIN
MOLDOVANU VASILE
MUHSCINĂ GHEORGHE
NEDELCU SABRINA-MARIA
NICULESCU GEORGE-SERGIU
PALAZ CLAUDIU-IORGA
PINTILIE MIRCEA
ŞAVLOVSCHI MARCEL
TURCU DANIEL
ŢUŢUIANU MARIUS-HORIA
ZAHARIUC CRISTIAN-FLORIN

Aceștia sunt cei 37 de consilieri județeni pe care Comisia de validare îi
propune spre validare.
În continuare, procedura privind validarea consilierilor este următoarea:
vom valida individual pe fiecare consilier propus și vom supune la vot iar
consilierul al cărui mandat se validează nu votează. Votul este deschis.
Vreau să vă spun că votează în acest moment cei care sunt propusi, adică
avem 37de consilieri, în sală sunt numai 36 de consilieri.
Banias Emil-Sorin
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Băisan Remus -Cristy
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Bereș Adrian-Petre
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Bizineche Adrian
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Bola Bogdan-Alexandru
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Boroianu Aurel-Robert
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Ciobanu Cosmin
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Crușoveanu Marian
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Cupșa Ovidiu-Sorin
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
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35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.

Donțu Gheorghe
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Dragomir Nicolae-Crisrtinel
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Draghici Rareș-Cosmin
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Enescu Dumitru-Marius
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Florea Dumitru
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Gălușcă Constantin
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Georgescu Daniel
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Gheorghe Veronica-Adriana
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Gima Stelian
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Goidea Florin
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Iordache Marian
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Lămureanu Gheorghe
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Learciu Dumitru-Daniel
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Lungoci DumitruLucian
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Marinescu Ion
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Matei radu-Bogdan
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Memiș Baiazid
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Mocianu Sorin
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Moldovanu Vasile
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Muscină Gheorghe
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Nedelcu Sabrina-Maria
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Niculescu George-Sergiu
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35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.

- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Palaz Claudiu-Iorga
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Pintilie Mircea
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Șavlovschi Marcel
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Turcu Daniel
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Țuțuianu Marius-Horia
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
Zahariuc Cristian-Florin
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.

35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.
35 voturi pentru.

Supun aprobării întraga hotărâre privind validarea mandatelor
consilierilor din Consiliul Județean Constanța
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc. 36 voturi pentru.
După validarea consilierilor, este momentul solemn de depunere a
jurământului și fac precizarea că cei care refuză sau nu pot depune jurământul,
cei care lipsesc, vor depune jurământul în ședința următoare.
Depunerea jurământului se va face tot în ordine alfabetică, cine dorește
poate să folosească și formula religioasă.
Sunt două modalități, puteți spune întreaga formă a jurământului și
varianta cealaltă este ca Secretarul Județului să-l citească și fiecare consilier care
vine aici să depună jurământul să spună numai JUR! Dumneavoastră hotărâți
cum doriți să depuneți jurământul.
Consilierii județeni au ales varianta 2.
Deci, putem trece la acest moment.
Subsemnatul(a)______________________________________,
consilier în cadrul Consiliului Județean Constanța, în conformitate cu
prevederile art.32 alin.1, art.34 alin.1 și art.90 din Legea nr.215/2001 a
administrației publice locale, republicată și modificată, depun în fața
Consiliului Județean Constanța următorul jurământ:
„JUR să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot
ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului
Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!“
Banias Emil-Sorin : JUR!
Băisan Remus -Cristy : JUR!
Bereș Adrian-Petre: JUR!
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Bizineche Adrian: JUR!
Bola Bogdan-Alexandru: JUR!
Boroianu Aurel-Robert: JUR!
Ciobanu Cosmin: JUR!
Cupșa Ovidiu-Sorin: JUR!
Donțu Gheorghe: JUR!
Dragomir Nicolae-Crisrtinel: JUR!
Draghici Rareș-Cosmin: JUR!
Enescu Dumitru-Marius: JUR!
Florea Dumitru: JUR!
Gălușcă Constantin: JUR!
Georgescu Daniel: JUR!
Gheorghe Veronica-Adriana: JUR!
Gima Stelian: JUR!
Goidea Florin: JUR!
Iordache Marian: JUR!
Lămureanu Gheorghe: JUR!
Learciu Dumitru-Daniel: JUR!
Lungoci DumitruLucian: JUR!
Marinescu Ion: JUR!
Matei Radu-Bogdan: JUR!
Memiș Baiazid: JUR!
Mocianu Sorin: JUR!
Moldovanu Vasile: JUR!
Muscină Gheorghe: JUR!
Nedelcu Sabrina-Maria: JUR!
Niculescu George-Sergiu: JUR!
Palaz Claudiu-Iorga: JUR!
Pintilie Mircea: JUR!
Șavlovschi Marcel: JUR!
Turcu Daniel: JUR!
Țuțuianu Marius-Horia: JUR!
Zahariuc Cristian-Florin: JUR!
Din cei 37 de consilieri județeni validați au depus jurământul 36, domnul
Crușoveanu din motive obiective nu este prezent, o să depună jurîmântul în
ședința următoare. Deci, putem să trecem la următorul punct din ședința de
constituire și anume constituirea Consiliului Județean Constanța.
O să dau citire hotărârii privind constituirea Consiliului Județean
Constanța, se constituie Consiliul județean în următoarea componență:
Banias Emil-Sorin
Băisan Remus -Cristy
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Bereș Adrian-Petre
Bizineche Adrian
Bola Bogdan-Alexandru
Boroianu Aurel-Robert
Ciobanu Cosmin
Cupșa Ovidiu-Sorin
Donțu Gheorghe
Dragomir Nicolae-Crisrtinel
Draghici Rareș-Cosmin
Enescu Dumitru-Marius
Florea Dumitru
Gălușcă Constantin
Georgescu Daniel
Gheorghe Veronica-Adriana
Gima Stelian
Goidea Florin
Iordache Marian
Lămureanu Gheorghe
Learciu Dumitru-Daniel
Lungoci DumitruLucian
Marinescu Ion
Matei radu-Bogdan
Memiș Baiazid
Mocianu Sorin
Moldovanu Vasile
Muscină Gheorghe
Nedelcu Sabrina-Maria
Niculescu George-Sergiu
Palaz Claudiu-Iorga
Pitilie Mircea
Șavlovschi Marcel
Turcu Daniel
Țuțuianu Marius-Horia
Zahariuc Cristian-Florin
Supun la vot proiectul de hotărâre căruia i-am dat citire
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc. 36 voturi pentru.
Din acest moment Consiliul Județean Constanța este constituit și poate
funcționa.
Următorul punct al ordinii de zi este alegerea președintelui și a
vicepreședinților. Consult Consiliul județean dacă este nevoie să facem o pauză
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astfel încât grupurile să-și facă propunerile sau dacă doriți să continuăm și să
facem propunerile.
Deci, putem continua.
Prima hotărâre este privind alegerea Președintelui Consiliului Județean
Constanța.
Dl. Florea Dumitru:
Vă rog să faceți propuneri pentru președintele Consiliului Județean
Constanța.
Dl. Moldovanu Vasile:
Domnule președinte permiteți-mi ca din partea Partidului Social Democrat
să-l propunem pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța pe
domnul Țuțuianu Marius Horia. Și, de asemenea, aș mai vrea să fac o propunere
pentru a nu exista niciun fel de suspiciune, toate buletinele de vot să fie semnate,
să fie contrasemnate și de către membri Comisiei de validare. Mulțumesc.
Dl. Muscină Gheorghe:
Din partea Partidului Național Liberal îl propunem pe domnul Boroianu
Aurel-Robert pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța.
Mulțumesc.
Dl. Florea Dumitru:
Mai aveți și alte propuneri? Nu. Faceți vă rog propuneri pentru primul
vicepreședinte.
Dl. Turcu Daniel:
Partidul Mișcarea Populară îl propune pentru funcția de vicepreședinte pe
domnul Palaz Claudiu-Iorga.
Dl. Boroianu Aurel-Robert:
Partidul Național Liberal propune pentru funcția de vicepreședinte pe
domnul Iordache Marian.
Dl. Florea Dumitru:
Faceți vă rog propuneri pentru al doile vicepreședinte.
Dl. Banias Emil-Sorin:
Din partea Alianța Liberalilor și Democraților îl propunem pe domnul
Learciu Dumitru- Daniel pentru funcția de vicepreședinte.
Dl. Boroianu Aurel-Robert:
A doua propunere din partea Partidului Național Liberal pentru funcția de
vicepreședinte pe dăisan Băisan Remus-Cristy.
D-na Belu Mariana:
Acum chiar suntem nevoiți să luăm o pauză întrucât trebuie să redactăm
buletinele de vot cu propunerile făcute.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga:
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Domnule președinte, după ce se va lua pauză și se trece la vot, pentru a nu
crea haos aș vrea să supuneți la vot propunerea mea, ca prima dată să se voteze
din partea celor care formează majoritatea Partidul Social Democrat, Alianța
Liberalilor și Democraților, Partidul Mișcarea Populară și abia după aceea să
treacă la vot Partidul Național Liberal pentru președinte și pentru vicepreședinți
și, vă rog să-mi supuneți la vot propunerea. Vă mulțumesc mult.
Dl. Memiș Baiazid:
În ordine alfabetică este mai bine, vă rog! În ordine alfabetică.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga:
Vă rog să supuneți la vot cele două propuneri.
Dl. Florea Dumitru:
Supunem la vot propunerea domnului Palaz.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga:
Vă mulțumesc mult de tot. Și supunerea domnului consilier după aceea.
Vă rog mult de tot. Mulțumesc mult.
D-na Belu Mariana:
O să supunem la vot întâi propunerea domnului Palaz ca să se facă
votul....
Dl. Palaz Claudiu-Iorga:
Pe partide. Să voteze prima dată Partidul Social Democrat, Alianța
Liberalilor și Democraților, Partidul Mișcarea Populară sau nu contează ordinea,
deci, cei care au venit cu propunerile și după aceea să voteze Partidul Național
Liberal.
Grupul PNL :
De ce?
Dl. Palaz Claudiu-Iorga:
Este o propunere, o supun la vot. De ce...
Dl. Boroianu Aurel-Robert:
Partidul Național Liberal nu este de acord cu această propunere! Dorim să
se voteze în ordine alfabetică, așa mi se pare normal. Nu știm ce majorități s-au
constituit sau cum se vor constitui. Mulțumesc.
D-na Belu Mariana:
Deci, haideți să supunem la vot. Odată și încă odată. Două propuneri
avem.
Băisan Remus-Cristy:
Este o întrebare de legalitate, legea prevede să supunem la vot felul în
care votăm sau prevede să votăm în ordine alfabetică?
D-na Belu Mariana:
Singura prevedere din Regulamentul de organizare și funcționare este
procedura de votare în sensul de a tăia pe cel pe care nu îl doriți și de a lăsa
numele și prenumele celui pe care îl doriți. Legea 215/2001 la fel nu prevede
acest lucru. Asta nu înseamnă că un consiliu legal constituit nu poate să facă
propuneri. Și ele se supun la vot.
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Băisan Remus-Cristy:
Validați cu 2/3 sau majoritate simplă?
D-na Belu Mariana:
Ce anume să validăm cu 2/3?
Băisan Remus-Cristy:
Această propunere. Pentru că acum intrăm în legalitate cu...
D-na Belu Mariana:
Potrivit prevederilor Legii 215/2001 singurele hotărâri care se votează cu
cvorum de 2/3 sunt cele care privesc patrimoniul. Restul hotărârilor o parte
dintre ele se votează cu majoritatea consilierilor în funcție, cele de buget,
urbanism, amenajarea teritoriului iar celelelte cu majoritatea consilierilor în
funcție. Repet, numai cele privind patrimoniul se votează cu cvorum de 2/3.
Dl. Gima Stelian:
Aș vrea să intervin și să fac, dacă pot spune așa, un amendament la
propunerea făcută de domnul Palaz și să propun păstrarea numărului de voturi
sau a numărului de consilieri. Dacă tot se dorește mergem cu Partidului Social
Democrat care are 16 consilieri, urmează Partidul Național Liberal 15 consilieri,
dacă tot domnul Palaz dorește acest lucru.
D-na Belu Mariana:
Eu nu sunt președinte, domnul Florea este președintele, decanul de vârstă
al Consiliului județean.
Dl. Florea Dumitru:
Supunem la vot propunerile în ordinea care s-au făcut. Propunerea care sa făcut de domnul Palaz
- Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana:
Sunt 22 voturi pentru și 14 împotrivă, pentru a doua propunere sunt 14
voturi pentru și 22 voturi împotrivă, pentru a treia propunere, a domnului Gima
Stelian, să se voteze în ordinea descrescătoare a numărului de mandate, am
înțeles bine, sunt 14 voturi pentru și 22 voturi împotrivă.

<<Pauză>>
D-na Belu Mariana: Putem începe? Comisia de validare ați contrasemnat
buletinele de vot?
O să rog partidele să facă propuneri pentru Comisia de numărare a
voturilor.
Dl. Donțu Gheorghe:
Din partea Partidului Social Democrat propun ca din Comisia de
numărare a voturilor să facă parte domnul Moldovanu Vasile și domnul
Lungoci Dumitru-Daniel.
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Dl. Turcu Daniel:
Din parte partidului Mișcarea Populară propun să facă parte domnul
Goidea Florin.
Dl. Learciu Dumitru-Daniel:
Din partea Alianța Liberalilor și Democraților propun să facă parte
domnul Banias Emil-Sorin.
Dl. Boroianu Aurel-Robert:
Din partea Partidului Național Liberal propun să facă parte domnul
Mocianu Sorin.
D-na Belu Mariana:
Supunem la vot cele 5 propuneri în bloc
- Cine este pentru? Împotrivă? Sunt 36 voturi pentru. Mulțumim.
Am pregătit buletinele de vot, sunt pe masă, sunt și pixurile acolo, avem
buletinul de vot pentru alegerea președintelui, buletin de vot pentru alegerea
vicepreședintelui 1 și buletin de vot pentru alegerea vicepreședintelui 2.
Comisia de numărare a voturilor domnul Moldovanu Vasile, domnul
Lungoci Dumitru-Daniel, domnul Goidea Florin, domnul Banias Emil-Sorin,
domnul Mocianu Sorin. Distribuiți și buletinele.
Dl. Gima Stelian:
O secundă, dacă îmi permiteți, o să vă rog să să clarificați și procedura de
vot pentru că avem și colegi care sunt la primul mandat.
D-na Belu Mariana:
Procedura de vot este următoarea, se taie persoana pe care nu doriți să o
votați și rămâne cu numele întreg persoana pe care doriți să o votați în funcția
respectivă. Deci, se elimină de pe buletin prin tăiere persoana pe care nu o doriți.
Deci, prin tăiere.
Cabinele de vot sunt acolo. Totul se va întâmpla la cabinele de vot, avem
urnele, scris pe fiecare: președinte, vicepreședinte nr.1, vicepreședinte nr.2.
Dl. Moldovanu Vasile:
Distribuirea cum ați zis-o doamna Secretar?
D-na Belu Mariana:
Cum ați votat dumneavoastră.
Dl. Moldovanu Vasile:
Deci, în ordinea grupurilor. De la grupul Partidului Social Democrat
doamna Gheorge Adriana. Luați buletinele de vot, mergeți la cabină și votați. Se
taie cu o linie orizontală candidatul pe care nu-l doriți dumneavoastră.
<< în continuare consilierii județeni își exercită dreptul la vot >>
Dl. Moldovanu Vasile:
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Dacă sunteți amabili să faceți un pic de liniște. Comisia de numărare a
voturilor și-a terminat activitatea. Au fost numărate toate voturile pentru cele 3
funcții iar rezultatul este următorul:

PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 22 iunie 2016
Comisa de numărare a voturilor, întrunită în şedinţă, a efectuat
numărarea voturilor exprimate de consilierii judeţeni pentru alegerea
preşedintelui.
Comisia constată că au fost exprimate un număr de 36 voturi, din care 36
valabil exprimate.
Domnul Țuțuianu Marius Horia a obţinut un număr de 22 voturi pentru.
Domnul Boroianu Aurel-Robert a obţinut un număr de 14 voturi pentru.
Au fost un număr de 0 voturi nule.
Deci, domnul Țuțuianu Marius Horia a fost ales în funcția de președinte al
Consiliului Județean Constanța. Să-i urăm succes!
Pentru Primul vicepreședinte sau unul dintre cei 2 vicepreședinți.
PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 22 iunie 2016
Comisia de numarare a voturilor, întrunită în şedinţă, a efectuat
numărarea voturilor exprimate de consilierii judeţeni pentru alegerea
vicepreşedintelui nr. 1.
Comisia constată că au fost exprimate un număr de 36 voturi, din care 36
valabil exprimate.
Domnul Palaz Claudiu – Iorga a obţinut un număr de 22 voturi pentru.
Domnul Iordache Marian a obţinut un număr de 14 voturi pentru.
Au fost un numar de 0 voturi nule.
Să-l felicităm pe domnul
Consiliului Județean Constanța.

Palaz

Claudiu-Iorga,

Pentru al doile vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța
PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 22 iunie 2016
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vicepreședintele

Comisia de numărare a voturilor, întrunită în şedinţă, a efectuat
numărarea voturilor exprimate de consilierii judeţeni pentru alegerea
vicepreşedintelui nr. 1.
Comisia constată că au fost exprimate un număr de 36 voturi, din care 36
valabil exprimate.
Domnul Learciu Dumitru-Daniel a obţinut un număr de 22 voturi pentru.
Domnul Băisan Remus-Cristy a obţinut un număr de 14 voturi pentru.
Au fost un număr de 0 voturi nule.
Ca urmare domnul Learciu Dumitru-Daniel a fost ales vicepreședinte al
Consiliului Județean Constanța. Toate voturile și cu cele 3 procese verbale le
predau doamnei Secretar
Dl. Țuțuianu Mariu Horia:
Bună ziua. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru votul acordat, în
același timp să vă spun că această funcție mă onorează, în același timp este o
provocare și, împreună cu ceilalți consilieri, indiferent de culoarea politică,
Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, Alianța Lliberalilor și
Democraților, Partidul Mișcarea Populară, indiferent de proiectele pe care le au,
le vom pune în discuție le vom analiza și le vom aproba. Vă mulțumesc.
Dl. Nicolaescu Adrian:
Felicitări și din partea noastră. Doresc să vă mulțumesc tuturor
consilierilor pentru modul în care ați desfășurat astăzi ședința de constituire.
Constat în calitate de prefect că ședința s-a desfășurat în mod legal s-au
respectat toate rigorile legii și ca dovadă că astăzi avem un Consiliu județean cu
președinte și cu vicepreședinți.
Domnilor președinte și vicepreședinți, domnilor consilieri aveți un mandat
de 4 ani în fața dumneavoastră iar eu ca prefect vă doresc să aveți numai
realizări așa cum își doresc toți constănțenii, să existe o colaborare între
instituția noastră, a mea și a dumneavoastră, să avem cât mai puține hotărâri pe
care prefectul să le atace în instanță, asta înseamnă să lucrați foarte bine la
capitolul acesta și să păstrăm o legătură așa cum este firesc între două autorități
importante ale statului și ale autorităților locale în teritoriu. Vă mulțumesc,
felicitări încă odată și spor la treabă!
Dl. Țuțuianu Mariu Horia:
Și eu vă mulțumesc. În continuare, mai avem un proiect pe ordinea de zi,
privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean
Constanța. Aș vrea ca toți consilierii să fiți de acord să votăm acest proiect
Art.1 – La nivelul Consiliului Județean Constanța se organizează, pe domenii de
activitate, următoarele Comisii de specialitate:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comisia pentru Relația cu Societatea Civilă și ONG-uri
Comisia de Buget-Finanțe
Comisia de Investiții, Patrimoniu și Infrastructură
Comisia de Urbanism și Turism
Comisia de Mediu și Agricultură
Comisia Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență
Comisia pentru Sănatate și Protecție Socială
Comisia pentru Educație, Sport și Tineret
Comisia pentru Cultură, Culte și Monumente Istorice.

V-aș ruga să aprobăm cele 9 comisii prin vot deschis, urmând componența
acestor comisii să o stabilim într-o următoare ședință.
Dl. Băisan Remus-Cristy:
Buna ziua, doresc să vă felicit pentru poziția de președinte.
Dl. Țuțuianu Mariu Horia:
Vă mulțumesc foarte mult.
Dl. Băisan Remus-Cristy:
Trebuie să remarc faptul că în prezidiu nu mai este domnul prefect ceea ce
înseamnă că suntem într-o altă ședință. O ședință pe care dumneavoastră, ca
președinte, o convocați. Propun să convocați această ședință în care ne cereți să
ne dăm votul legal nu adhoc. Vă mulțumesc.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga:
Putem să o convocăm de îndată, să luați o pauză de 5 minute, cum doriți
dumneavoastră. Dacă vreți neaparat. Să nu ne oprim în astfel de proceduri și,
având hotărârea dumneavoastră, sau de 2 minute, cum considerați
dumneavoastră, sau puteți vă ridicați după scaun și considerați că este deja
convocată ședința. Mai departe cum considerați dumneavoastră. Considerați că o
altă ședință este convocată de îndată, președintele poate să facă lucrul acesta.
Dl. Boroianu Aurel-Robert:
În primul rând aș vrea și eu să îl felicit pe domnul președinte, să îi urez
succes.
Dl. Țuțuianu Mariu Horia:
Mulțumesc, vom avea o colaborare fructuasă.
Dl. Boroianu Aurel-Robert:
Aș vrea domnule președinte totuși să plecăm cu dreptul în acești 4 ani de
zile. Știm foarte bine toate problemele care au existat în trecut și situațiile care
apăreau în presă vis a vis de modul în care se desfășurau aceste ședințe.
Astăzi, veniți și ne faceți o propunere în care ne cereți să votăm niște
comisii cu niște denumiri. Un număr de comisii fără ca măcar nicio secundă
Partidul Național Liberal să nu fi avut acces în a-și spune punctul de vedere.
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În virtutea principiului transparenței, în virtutea în care ne dorim să fim
parteneri, în virtutea în care ne respectați ca și parteneri, având tot 15 mandate
de consilieri, vă rog frumos să retrageți acest punct de pe ordinea de zi. Să
închidem această ședință care avea doar două puncte: validarea consiliului și
alegerea președintelui și vicepreședinților și, la următoarea ședință pe care o
putem convoca, când doriți dumneavoastră, să facem aceste propuneri și să
validăm aceste comisii. Altfel, ne veți pune în situația să votăm împotrivă, nu
pentru că am fi împotriva acestor comisii sau acestor denumiri ci pentru că
porninm cu stângul ca și principiu de lucru.
Ne doriți perteneri, doriți transparență dar nu ne anunțati cu 5 minute
înainte și vreți după aceea să vă acordăm și votul. Pentru că revenim la fostul
Consiliu județean când acest lucru a fost o practică și uitați unde s-a ajuns.
Mulțumesc.
Dl. Țuțuianu Mariu Horia:
Domnule Boroianu, campania electorală s-a încheiat. Haideți să nu facem
declarații politice.
Dl. Boroianu Aurel-Robert:
Este în regulă.
Dl. Țuțuianu Mariu Horia:
Cel mai bine, supunem la vot.
Dl. Băisan Remus-Cristy:
Nu. Convocați ședință. Că nu suntem în ședință.
Dl. Țuțuianu Mariu Horia:
Convocăm ședință de îndată, atunci.
Dl. Băisan Remus-Cristy:
De îndată. În 5 minute, în 10 minute?
Dl. Țuțuianu Mariu Horia:
În 10 minute.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga:
Numai puțin, dacă îmi permiteți o singură întrebare, de ce nu sunteți de
acord cu aceste comisii?
Din grupul PNL:
Nu am zis că nu suntem de acord.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga:
Dar sunteți pregătiți cu propuneri? chiar dacă convocăm de îndată?
Partidul Național Liberal să aveți propuneri pentru această ordine de zi.
Mulțumim.

<<Pauză>>
Dl. Țuțuianu Mariu Horia:
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Domnilor consilieri vă rog să luați loc. M-aș adresa în primul rând
domnilor consilieri de la Partidul Național Liberal ca să vă dovedim, echipa de
astăzi, că nu vream să pornim cu stângul și vrem să avem o colaborare fructuasă,
vă propun ca această ședință să fie săptămâna viitoare. După ce veți analiza
dumneavoastră toate aceste comisii. Vă mulțumesc foarte mult.

X

PREŞEDINTE,
al Consiliului Județean Constanța
ȚUȚUIANU MARIUS HORIA

SECRETAR AL JUDEŢULUI ,
BELU MARIANA

Întocmit,
Inspector în cadrul
Compartimentului comisii de specialitate
GROVU MIHAELA
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