ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Prahova
din data de 31 iulie 2014, ora 15,00
La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 237 din
25.07.2014 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul
Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 32 de
consilieri judeţeni: Ciolac Dan, Costin Zaharia, David Simona, Dobre Adrian Florin,
Donache Gheorghe, Dosaru Elena Iuliana, Dragomir Florin Auraş, Enescu Rareş
Dan, Ionescu Radu Cezar Liviu, Ionică Ion, Manta Adrian, Meşca Darius Dumitru,
Mitrea Laurenţiu Daniel, Moraru Romu, Neaga Gheorghe, Neagoe Dumitru Daniel,
Necula Gheorghe, Negoi Constantin, Nicolai Marius, Niculescu Georgiana Diana,
Niţă Cătălin Răzvan, Pătraşcu Vasile, Pinţoiu Toma, Popovici Elisabeta, Sandu Ana,
Sfîrloagă Ludmila, Şepşi Daniel, Tabacu Jenica, Toader Bogdan Andrei, Tudora
Dorin, Vasile Viorica şi Viter David Andrei.
Au lipsit domnul Danielescu Sebastian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Prahova şi domnii consilieri judeţeni, Cord Ovidiu şi Cornea Dănuţ Marcel.
De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii invitaţi:
dl. Vlad Cosma, deputat; dna. Rodica Paraschiv, prefectul judeţului Prahova; dna
Fabioara Ionescu, administratorul public, Consiliul judeţean Prahova; dl. Mihail
Pavel, secretarul judeţului Prahova; dl Ion Iordăchescu, directorul executiv al
Direcţiei tehnice; dna Luminiţa Sînziana Iatan, Arhitectul şef; dl. Marius Constantin
Nicolae, directorul executiv al Direcţiei absorbţie fonduri europene; dna Elena
Popescu, director executiv adjunct al Direcţiei economice; dna Daniela Găvan, şeful
Serviciului buget şi creanţe; dna Steliana Chiriţă, şeful Serviciului resurse umane;
dna Alina Georgiana Tincă; şeful Serviciului juridic contencios, relaţii publice,
monitor oficial, ATOP, dl. Dumitru Pantea, directorul Societăţii Comerciale „Hidro
Prahova” S.A.; dna Emilia Iancu, managerul Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii
Prahova; dl. Florin Lucian Sicoie, managerul Muzeului Judeţean de Artă Prahova
„Ion Ionescu Quintus”; dl. Marcel Nica, directorul Companiei de Servicii Publice şi
Energii Regenerabile Prahova S.A.; dl. Viorel Călin, directorul executiv al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova; dna. Mita Enache,
directorul Camerei Agricole Judeţene Prahova; dl. Marius Preda, directorul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei
- Prahova” şi reprezentanţii presei.
La lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Prahova au mai participat dl. Ion
Marius Fenichiu şi dl. Mihai Belaşcu - preşedintele Camerei Medicilor Prahova.
Dl.Mircea Cosma
Am convocat şedinţa ordinară a Consiliului judeţean, iniţial am plecat cu 15
puncte şi Diverse, la cererea mai multor instituţii s-au mai adăugat următoarele:
- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a
bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului judeţean, având în vedere cele
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două mari proiecte europene care s-au semnat din rezervele care au rămas urmare a
licitaţiilor, vorbim aici de Mănăstirea Turnu, cel mai important complex arheologic
al Munteniei, supranumită şi Troia Europei Centrale şi de aprobarea, pe ultima sută
de metri, a reabilitării Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională şi Persoane
Adulte cu Handicap din satul Tătărăi. În sensul acesta a trebuit să modificăm
anumite capitole din buget pentru a asigura cotele de confinanţare, adăugându-se şi
cofinanţarea pentru Universitatea de Vară „Nicolae Iorga” din 17.
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Judeţean Prahova nr. 8/2013 privind darea în administrare a unor grupuri
electrogene către unele instituţii publice din judeţul Prahova.
La punctul 3 s-a adăugat un proiect de hotărâre privind mandatarea
reprezentanţilor Consiliului judeţean în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea Comercială „Hidro Prahova” S.A pentru aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli rectificat pe anul 2014.
La punctul 19 proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al
Consiliului judeţean Prahova, pe locul rămas vacant prin plecarea domnului Rebega.
La punctul 20, o cerere a unui grup de 14 consilieri judeţeni privind
eliberarea domnului consilier judeţean Danielescu Sebastian din funcţia de
vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova şi declararea vacantării unei astfel de
funcţii.
Dacă, faţă de această ordine de zi mai aveţi propuneri? Domnul consilier
Dobre. Da, vă rog.
Dl. Ion Marius Fenichiu
Domnule Preşedinte. Îmi permiteţi să mă adresez?
Dl. Rareş Dan Enescu
La Diverse.
Dl. Mircea Cosma
Da, vă rog. Lasă-l să se adreseze la început.
Dl. Ion Marius Fenichiu
În şedinţa trecută a Consiliului judeţean, aşa cum bine ştim, am fost validat
consilier judeţean, am depus şi jurământul, am participat la lucrările şedinţei în
continuare după aceea, şi am constatat că, pentru şedinţa de astăzi, nu am fost
convocat, fără să mi se explice motivele pentru care nu am fost convocat, şi v-aş
ruga să îmi spuneţi dumneavoastră de ce nu am fost convocat.
Dl. Mircea Cosma
Pentru că, aşa cum bine se ştie, a doua zi Prefectura a atacat în contencios
hotărârea, s-a pus pe rolul instanţei, suntem convocaţi pe data de…, nu ştiu cât scrie
acolo, pentru a susţine în contencios punctul nostru de vedere în faţa Prefecturii.
Conform legii, până la soluţionarea pe această cale a hotărârii, hotărârea
noastră devine suspendată până la soluţionarea pe cale judecătorească, de aceea nu
aţi fost convocat, cred că v-am trimis şi înştiinţare şi…
Dl. Ion Marius Fenichiu
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Nu, dacă îmi permiteţi.
Dl. Mircea Cosma
Eu vă permit orice.
Dl. Ion Marius Fenichiu
Vă adresez câteva cuvinte. Aşa cum ştim, Legea nr.393 spune clar că, după
validare, consilierul judeţean intră în exerciţiul mandatului de consilier după ce
depune jurământul. După ce a depus jurământul intră în exerciţiul mandatului de
consilier, lucru care s-a întâmplat în cazul meu. Pe de altă parte, Legea
administraţiei publice nr. 215 spune clar că, mandatul de consilier se suspendă
numai în cazul în care acesta a fost arestat. Deci e imperativ, numai în cazul când a
fost arestat. Eu, aşa cum am depus jurământul, am fost validat, în plenul Consiliului
am depus jurământul, consider că sunt consilier judeţean. Nimeni nu m-a informat
că sunt suspendat sau revocat din funcţie, nimeni. Deci trebuia să fiu convocat, nu
am fost informat de absolut nimeni, trebuia să fiu convocat pentru această şedinţă.
Dl. Mircea Cosma
Deci, domnul... staţi numai puţin, deci domnul secretar Pavel vă citeşte
imediat, a doua zi…, care a fost hotărârea de suspendare a...
Dl. Ion Marius Fenichiu
Eu vă spun că nu am fost informat că sunt suspendat sau revocat. Atât timp
cât am depus jurământul, am fost validat de plenul Consiliului şi am depus
jurământul consider că sunt consilier judeţean. Aşa spune legea.
Dl. Mircea Cosma
Deci, legalitatea actelor Consiliului judeţean o asigură domnul secretar. Vă
rog să îi citiţi.
Dl. Mihail Pavel
Sunt două lucruri diferite. Faptul că mandatul este de patru ani, aceasta se
întâmplă după momentul validării, iar conform Legii administraţiei publice locale
poate fi atacată în instanţă validarea sau invalidarea, sau în situaţia în care hotărârea
Consiliului judeţean a fost atacată de Prefect, actul respectiv, hotărârea de validare,
este suspendat. În acest mod dumneavoastră aţi devenit, din nou, nevalidat.
Dl. Ion Marius Fenichiu
Pe mine nu m-a informat nimeni despre acest lucru.
Dl. Mihail Pavel
Aceasta este o altă problemă, s-a făcut adresă, nu ştiu dacă a ajuns la
dumneavoastră, s-a trimis şi la partid, însă efectul se produce de când s-a făcut
acţiunea în justiţie nu din momentul când vi se comunică dumneavoastră. E
regretabil dacă n-a ajuns comunicarea, dar efectele sunt aceleaşi. Deci, în acest
moment nu puteţi exercita atribuţiile de consilier judeţean.
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Dl. Ion Marius Fenechiu
Faptul că nu am fost informat că sunt suspendat, că sunt revocat e un lucru…
Dl. Mihail Pavel
Este o altă chestiune.
Dl. Marius Fenechiu
Cineva trebuie să răspundă pentru asta.
Dl. Mihail Pavel
Vom vedea.
Dl. Mircea Cosma
Poftiţi, domnul Dobre.
Dl. Adrian Florin Dobre
Mulţumesc. Citind lista suplimentară a proiectelor de pe ordinea de zi observ
că, la final, sunt două proiecte, punctul 19, cel puţin aşa cum apare în proiectul
ordinei de zi pe care Consiliul judeţean ni l-a dat astăzi, privind alegerea unui
vicepreşedinte al Consiliului judeţean şi proiect de hotărâre pentru eliberarea din
funcţie a domnului consilier judeţean Danielescu Sebastian. În primul rând că aceste
două proiecte nu au fost aduse la cunoştinţa liderilor de grup atunci când s-a
discutat ordinea de zi, în al doilea rând, eu ştiu că se pot introduce proiecte pe
ordinea de zi atunci când există un caracter de urgenţă pentru proiectele respective,
ceea ce nu cred că este cazul, cel puţin pentru aceste două proiecte. Pe de altă parte,
orice proiect care se introduce pe ordinea de zi trebuie să aibă un minim de 5 zile în
care el este introdus şi comunicat consilierilor. Cel puţin, eu am aflat despre aceste
două proiecte în cursul zilei de astăzi când am venit la Consiliul judeţean. Din acest
punct de vedere cred că nu se respectă nici regulamentul şi nici normativele în
vigoare cu privire la modul în care se introduc astfel de proiecte pe ordinea de zi. În
altă ordine de idei, în ceea ce îl priveşte pe domnul Danielescu nu am auzit până în
momentul de faţă să existe probleme legate de activitatea dânsului la Consiliul
judeţean, să fi produs sincope sau să nu fi avut o activitate aşa cum ar fi trebuit să
aibă în cadrul Consiliului judeţean. Eu cred că dumneavoastră produceţi un abuz
astăzi prin introducerea celor două proiecte pe ordinea de zi şi vă spun că în ceea ce
priveşte grupul PDL nu va participa la un astfel de abuz.
Dl. Mircea Cosma
Mulţumim. Vă rog, altcineva. Doamna Sfîrloagă.
D-na Ludmila Sfîrloagă
Domnule preşedinte, în numele grupului de consilieri PSD, vă rugăm ca,
după aprobarea ordinei de zi, modificarea ordinei pe ordinea de zi în aşa fel încât
punctele 19 şi 20 să devină punctul 1 şi punctul 2.
Dl. Mircea Cosma
Mulţumesc. Domnul Dobre.
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Dl. Adrian Florin Dobre
Aş dori să întreb totuşi cu privire la legalitatea introducerii acestor proiecte pe
ordinea de zi, având în vedere lipsa caracterului de urgenţă.
Dl. Mihail Pavel
Într-adevăr, conform legii şi regulamentului, ordinea de zi, proiectul ordinei de
zi de fapt, poate fi suplimentat în cazul în care sunt urgenţe şi nu pot suporta amânare
până la şedinţa viitoare. În ceea ce priveşte urgenţa, aceasta este o chestiune de
oportunitate şi nu de legalitate pe care Consiliul ori majoritatea consilierilor o vor
aprecia prin votul exprimat. În ceea ce priveşte faptul că nu a fost comunicată cu cinci
zile înainte, e puţină contradicţie, dacă îmi permiteţi, în ceea ce aţi spus, pentru că
urgenţa tocmai asta înseamnă, că nu respecti cele 5 zile ci suplimentezi după ce ai
stabilit cu cinci zile înainte ceea ce era pe proiectul ordinei de zi.
Dl. Mircea Cosma
Alte întrebări? Dacă nu sunt, cu propunerea doamnei Sfîrloagă de a trece
punctele 19 şi 20 ca punctele 1 şi 2, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
Vă rog să număraţi, domnul Pavel.
(S-au retras de la lucrările şedinţei, următorii consilieri judeţeni: Dan Ciolac,
Zaharia Costin, Adrian Florin Dobre, Gheorghe Donache, Romu Moraru, Dumitru
Daniel Neagoe, Gheorghe Necula, Constantin Negoi, Marius Nicolai, Elisabeta
Popovici, Dorin Tudora şi Viorica Vasile).
Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu
Vreau să zic şi eu ceva dacă nu vă supăraţi.
Dl. Mircea Cosma
Da, vă rog să număraţi. Suntem câţi, 21? Vă rog să număraţi, să numere
cineva cu voce tare, Comisia de validare.
Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu
Eu vroiam să zic ceva, nu să votez.
Dl. Rareş Dan Enescu
20. Am zis 20, nu ştiu cum votează domnul Ionescu.
Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu
Eu mă abţin.
Dl.Mircea Cosma
Se abţine. Da, bine. Deci sunt 21 de voturi, 20 pentru, al 21-lea se abţine.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 20 voturi pentru (Mircea
Cosma, Simona David, Elena Iuliana Dosaru, Florin Auraş Dragomir, Rareş Dan
Enescu, Ion Ionică, Adrian Manta, Darius Dumitru Meşca, Laurenţiu Daniel Mitrea,
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Neaga Gheorghe, Niculescu Georgiana Diana, Niţă Cătălin Răzvan, Vasile Pătraşcu,
Toma Pinţoiu, Ana Sandu, Ludmila Sfîrloagă, Daniel Şepşi, Jenica Tabacu, Bogdan
Andrei Toader şi David Andrei Viter) şi 1 abţinere (Radu Cezar Liviu Ionescu), cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului
judeţean Prahova - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului
judeţean Prahova.
2. Proiect de hotărâre privind eliberarea domnului consilier judeţean
Danielescu Sebastian din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova
şi declararea vacantării unei astfel de funcţii - iniţiat de 14 consilieri judeţeni.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al
judeţului, precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului judeţean
Prahova pe semestrul I - 2014 - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele
Consiliului judeţean Prahova.
4. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Prahova cu oraşul Urlaţi în
vederea finanţării obiectivului de interes public „Conductă de alimentare cu apă
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Persoane Adulte cu Handicap,
oraşul Urlaţi” - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean
Prahova.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai
obiectivului „Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 231, Gornet - Păcureţi de la
Km 6+500” - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean
Prahova, de doamna consilier judeţean Viorica Vasile şi de domnii consilieri
judeţeni Toma Pinţoiu, Dan Ciolac, Daniel Şepşi, Dumitru Daniel Neagoe, Bogdan
Andrei Toader şi Dorin Tudora.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai
obiectivului „Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 233, Ariceştii Zeletin,
lungime de 1,5 Km, (Km 5+000 - Km 6+500), Judeţul Prahova” - iniţiat de domnul
Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier
judeţean Viorica Vasile şi de domnii consilieri judeţeni Toma Pinţoiu, Dan Ciolac,
Daniel Şepşi, Dumitru Daniel Neagoe, Bogdan Andrei Toader şi Dorin Tudora.
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea caietului de sarcini al serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate - iniţiat de domnul Mircea
Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean
Ana Sandu şi de domnii consilieri judeţeni Ion Ionică, Romu Moraru, Marius
Nicolai şi Gheorghe Necula.
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale - iniţiat de
domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna
consilier judeţean Ana Sandu şi de domnii consilieri judeţeni Ion Ionică, Romu
Moraru, Marius Nicolai şi Gheorghe Necula.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de
consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către Societatea Comercială „Hidro
Prahova S.A.” - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean
Prahova.
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10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de
funcţii pentru Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova” - iniţiat de domnul
Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier
judeţean Elisabeta Popovici şi Jenica Tabacu şi de domnii consilieri judeţeni
Laurenţiu Daniel Mitrea, Gheorghe Donache şi Cătălin Răzvan Niţă.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Muzeul
Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” - iniţiat de domnul Mircea Cosma,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Elisabeta
Popovici şi Jenica Tabacu şi de domnii consilieri judeţeni Laurenţiu Daniel Mitrea,
Gheorghe Donache şi Cătălin Răzvan Niţă.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 2/2014 a
Consiliului Judeţean Prahova referitoare la stabilirea preţurilor medii ale produselor
agricole pentru anul fiscal 2014 - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele
Consiliului judeţean Prahova.
13. Proiect de hotărâre privind participarea Judeţului Prahova la cofinanţarea
proiectului „Restaurare şi punere în valoare a ansamblului monahal al Mănăstirii
Turnu: chilii, casă egumenească, ziduri de incintă, ruinele Bisericii Albe, ruinele
Bisericii lui Mihnea Turcitul, ruinele termelor romane, alei pietonale, accese
carosabile, amenajări exterioare - plantaţii sat Târgşorul Vechi, comuna Târgşorul
Vechi, Judeţul Prahova” - iniţiat de domnul Sebastian Danielescu, vicepreşedinte al
Consiliului judeţean Prahova.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi dotarea cu echipamente specifice nevoilor
beneficiarilor de servicii din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru
Persoane Adulte cu Handicap, sat Tătărăi, comuna Poienarii Burchii, Judeţul
Prahova” şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia - iniţiat de domnul
Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale a Consiliului
judeţean Prahova la bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
16. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului
judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Servicii
Publice şi Energii Regenerabile Prahova S.A. pentru vânzarea unor active - iniţiat
de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între
Judeţul Prahova din România şi Raionul Basarabeasca din Republica Moldova iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a
bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova pe anul
2014 - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Judeţean Prahova nr. 8/2013 privind darea în administrare a unor grupuri
electrogene către unele instituţii publice din judeţul Prahova - iniţiat de domnul
Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
20. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului
judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială
„Hidro Prahova” S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat
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pe anul 2014 - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean
Prahova.
21. Diverse.
Dl. Mircea Cosma
Şedinţa e statutară, mergem mai departe.
Vă rog, domnul Ionescu, aţi vrut să ziceţi ceva.
Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu
Da, vreau să vă spun că o să rămân la primul punct pe ordinea de zi, dacă
vreţi să-l derulaţi.
Dl. Mircea Cosma
Deci în conformitate cu regulamentul, alegerea unui vicepreşedinte al
Consiliului judeţean se face prin vot secret. Votul secret se exprimă în conformitate
cu metodologia de vot care e însuşită de Consiliul judeţean. Conform legii, Comisia
de validare este şi comisie de vot. Avem majoritatea în Comisia de validare? Domnul
Enescu, ca preşedinte, câţi sunteţi din Comisia de validare prezenţi? 1,2,3.
Dl. Rareş Dan Enescu
Trei.
Dl. Mircea Cosma
Trei din cinci, deci avem majoritate. Deci, conform legii, se face o propunere,
două, trei, patru de la grupurile politice, se înscrie pe buletinul de vot, se votează
individual afară, unde preşedintele comisiei de numărătoare a voturilor, care este şi
preşedintele Comisiei de validare, înmânează buletinele de vot. Urnă avem? Avem,
deci avem tot ce trebuie.
Vă rog propuneri. Da, poftiţi.
Dl. Rareş Dan Enescu
Din partea grupului PSD, propunem pentru funcţia de vicepreşedinte pe
domnul consilier Bogdan Toader.
Dl. Mircea Cosma
Alte propuneri? Nu sunt. Domnul Toader, sunteţi de acord?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da, domnule preşedinte.
Dl. Mircea Cosma
Mulţumesc. Deci, vă rog să distribuiţi buletinele de vot, după ce le facem,
normal, aduceţi urna, o duce la cabină, se votează acolo şi aşa mai departe. Deci
pauză cinci minute. Vă atrag atenţia că şi punctul 2 este cu vot secret.
X
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Dl. Mircea Cosma
Vă rog cineva de la Comisia de validare să strige prezenţa.
Este toată lumea în sală?
Dl. Rareş Dan Enescu
Cosma Mircea
Danielescu nu este.
Ciolac Dan nu este.
Cord Ovidiu, Cornea Dănuţ nu sunt.
Costin Zaharia
David Simona
Dl. Mircea Cosma
Este. Dă-i buletinul de vot. Te rog.
Dl. Rareş Dan Enescu
Dobre Adrian
Donache Gheorghe
Dosaru Elena Iuliana
Dl. Mircea Cosma
Este în Comisia de validare.
Dl. Rareş Dan Enescu
Dragomir Florin Auraş
Enescu Rareş
Domnul Niţă, continuaţi.
Dl. Mircea Cosma
Deci cine a luat buletinul poate să voteze.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Trebuie să explicaţi metodologia.
Dl. Mircea Cosma
Se pune un X în căsuţă. Aşa scrie în regulament.
Dl. Cătălin Răzvan Niţă
Ionescu Radu Cezar Liviu
Ionică Ion
Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu
Nu aţi explicat procedura de vot.
Dl. Mircea Cosma
9

Scrie aşa. Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată
folosindu-se următoarea modalitate: fiecare consilier primeşte un singur buletin de
vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor.
Dl. Cătălin Răzvan Niţă
Manta Adrian
Meşca Darius
Mitrea Laurenţiu
Moraru Romu
Dl. Mircea Cosma
Intrând în cabină, consilierul judeţean procedează la exercitarea votului
marcând în căsuţă cu un X pentru candidatul pe care vrea să-l voteze.
Dl. Rareş Dan Enescu
Neaga Gheorghe
Neagoe Daniel
Necula Gheorghe
Negoi Constantin
Nicolai Marius
Niculescu Georgiana Diana
Dl. Mircea Cosma
Unde este urna? Domnul secretar stă la urnă, puteţi să votaţi.
Dl. Rareş Dan Enescu
Niţă Cătălin
Pătraşcu Vasile
Pinţoiu Toma
Popovici Elisabeta nu este.
Ana Sandu
Sfîrloagă Ludmila
Şepşi Daniel
Tabacu Jenica
Toader Bogdan
Tudora Dorin
Vasile Viorica
David Viter
Dl. Mircea Cosma
Haideţi să reluăm. Cine mai lipseşte?
Dl. Rareş Dan Enescu
Simona David.
(S-au retras de la lucrările şedinţei, următorii consilieri judeţeni: Simona
David şi Radu Cezar Liviu Ionescu).
Dl. Mircea Cosma
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Suntem 19, suntem în majoritate totuşi, aveam emoţii. Deci, ascultăm
cuvântul de la vot.
Dl. Rareş Dan Enescu
Proces-verbal privind rezultatul votului la alegerea unui vicepreşedinte al
Consiliului judeţean Prahova.
- Numărul consilierilor aleşi şi preşedintele Consiliului judeţean
- Numărul consilierilor în funcţie şi preşedintele Consiliului judeţean
- Numărul buletinelor de vot introduse în urnă
- Numărul buletinelor de vot valabile
- Numărul buletinelor de vot nule
- Numărul voturilor valabil exprimate
- Numărul voturilor obţinute de fiecare candidat: Toader Bogdan Andrei
de voturi. Felicitări!
- Numărul voturilor necesare pentru alegerea în funcţia de vicepreşedinte
- Este ales candidatul Toader Bogdan Andrei.
Semnează Comisia de stabilirea rezultatului votului, trei din cinci.

37
36
21
21
0
21
21
19

Dl. Mircea Cosma
Mulţumesc, supun la vot rezultatul votului. Cine este pentru? Mulţumesc.
Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean Prahova au fost de acord cu 19 voturi pentru
(Mircea Cosma, Bogdan Andrei Toader, Elena Iulian Dosaru, Florin Auraş
Dragomir, Rareş Dan Enescu, Ion Ionică, Adrian Manta, Darius Dumitru Meşca,
Laurenţiu Daniel Mitrea, Gheorghe Neaga, Georgiana Diana Niculescu, Cătălin
Răzvan Niţă, Vasile Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Ana Sandu, Ludmila Sfîrloagă, Daniel
Şepşi, Jenica Tabacu şi David Andrei Viter)
Dl. Mircea Cosma
Domnul vicepreşedinte, vă rog să vă luaţi locul.
Al doilea proiect de hotărâre, conform propunerii doamnei consilier Sfîrloagă,
este eliberarea domnului consilier judeţean Danielescu Sebastian din funcţia de
vicepreşedinte. Noi citim în lege, acolo nu spune nici dacă e urgentă nici dacă nu e
urgentă. În lege spune aşa: dacă o treime din consilieri depun un referat semnat că
se poate elibera din funcţie, pentru eliberarea vicepreşedintelui din funcţie, se pune
pe ordinea de zi. Nu există nimic altceva prevăzut în lege. Acesta este textul integral.
Deci, în conformitate cu cererea celor 14 consilieri şi îi citesc: Pinţoiu Toma,
Ionică Ion, Enescu Rareş, Toader Bogdan, Manta Adrian, Sfîrloagă Ludmila,
Dragomir Florin Auraş, Şepşi Daniel, Ana Sandu, Neaga Gheorghe, Pătraşcu Vasile,
Viter David Andrei, Dosaru Iuliana, Mitrea Laurenţiu, care cer în temeiul art.101
alineatul 3 al Legii nr. 215 din 2001 eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al
Consiliului judeţean Prahova a domnului Danielescu Sebastian, ales în alegerile
locale din toamna 2012 pe listele USL, şi cu menţiunea că el rămâne consilier în
continuare. Deci, după cum observaţi au semnat 14 consilieri, depăşind numărul
minim de 13 şi procedura de vot este aceeaşi: se introduce un buletin de vot în care
se votează eliberarea, conform celor două puncte de aici, vot pentru eliberarea din
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funcţie, vot împotriva eliberării din funcţie. Aceasta este tehnologia de vot. Deci,
dacă sunteţi pentru eliberarea din funcţie faceţi X în prima căsuţă, dacă sunteţi
împotrivă faceţi în a doua.
Vă rog să înmânaţi buletinele de vot în aceeaşi ordine, pe măsură ce îi invită.
Domnul Pavel stă afară, cine a venit, merge şi votează. Da, vă rog.
Dl. Rareş Dan Enescu
Cosma Mircea
David Simona nu mai este.
Dosaru Elena Iuliana
Dragomir Florin Auraş
Enescu Rareş
Dl. Cătălin Răzvan Niţă
Ionescu Radu a plecat.
Ionică Ion
Manta Adrian
Meşca Darius
Mitrea Laurenţiu
Neaga Gheorghe
Niculescu Diana
Niţă, mi l-am luat eu.
Dl. Rareş Dan Enescu
Niţă Cătălin Răzvan
Pătraşcu Vasile
Pinţiou Toma
Sandu Ana
Sfîrloagă Ludmila
Şepşi Daniel
Tabacu Jenica
Toader Bogdan
David Viter
X
X

X

Dl. Rareş Dan Enescu
Şi-a exercitat toată lumea dreptul de vot? Da, bine.
Proces-verbal privind rezultatul votului pentru eliberarea domnului consilier
judeţean Danielescu Sebastian din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului judeţean
Prahova.
- Numărul consilierilor aleşi şi preşedintele Consiliului judeţean
37
- Numărul consilierilor în funcţie şi preşedintele Consiliului judeţean
36
- Numărul buletinelor de vot introduse în urnă
19
12
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