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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova 
din data de 26 octombrie 2020, ora 13,00 

 

La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 331 din 
23.10.2020 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 33 
consilieri județeni: Apostol Constantin-Cristian, Apostolache Mihai Cristian, 
Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, Bulearcă Marius 
Felix, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin Răzvan-
Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dumitrașcu Sorin, Enescu Rareș-
Dan, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela-Magdalena, Ignat 
Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Lupea Ioana Mădălina, Măruntu 
Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu 
Alin-Valentin, Pițigoi Ioan-Adrian, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin, 
Tudone Dumitru, Tudora Dorin, Tudoran Lorin-Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin. 

A lipsit domnul consilier județean: Toader Bogdan-Andrei. 
La ședința Consiliului județean a participat, de drept, doamna Hermina Adi 

Bîgiu, secretarul general al județului Prahova. 
  
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Buna ziua! 
 Înțeleg că avem cvorum. Sunt 32 de consilieri, din 33 validați. 
 O să vă rog să începem ședința, cu intonarea Imnului de stat! 
 

X 
X                    X 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Ordinea de zi cred că este afișată. 
 Propun totuși suplimentarea ordinii de zi cu - ,,Depunerea jurământului de 

către consilierii județeni nou validați”. Este vorba de domnul Chelan Gabriel Bogdan, 
din partea Partidului Național Liberal și de domnul Măruntu Nicolae, de la Partidul 
Mișcarea Populară.   

 Cine este pentru? Împotrivă?   
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu suplimentarea ordinii de zi, 

cu 32 voturi „pentru”. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Ordinea de zi, așa cum a fost modificată, în integralitatea ei?  
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  
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 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”, cu 
următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare, de îndată, a 
Consiliului Județean Prahova, din data de 23 octombrie 2020. 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean 
Prahova - inițiat de președintele Consiliului Județean Prahova. 

3.  Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean 
Prahova - inițiat de președintele Consiliului Județean Prahova. 

4. Depunerea jurământului de către consilierii județeni nou validați. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc! 
 
 Dl Eugen Ionică 
 Domnule președinte, haideți să modificăm, să vină depunerea jurământului în 

față, înaintea tuturor celorlalte puncte de pe ordinea de zi. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Ordinea ordinii de zi, ar fi: punctul 1 - Depunerea jurământului de către 

consilierii județeni; punctul 2, 3 și 4...  
 Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu propunerea făcută, cu 32 

voturi „pentru”, cu următoarea ordine de zi:  
1.  Depunerea jurământului de către consilierii județeni nou validați. 
2. Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare, de îndată, a 

Consiliului Județean Prahova, din data de 23 octombrie 2020. 
3. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean 

Prahova - inițiat de președintele Consiliului Județean Prahova. 
 4. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean 
Prahova - inițiat de președintele Consiliului Județean Prahova. 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc! 
 Consilierii, știu că sunteți nerăbdători, așa că...    
 Prezentați Încheierea! 
 
 Dna Hermina Adi Bîgiu 
 ,,Încheiere finală de dezinvestire, în dosarul nr. 4988/105/2020. Pe rolul 

instanței se află soluționarea acțiunii civile, având ca obiect, validarea mandatelor 
consilierilor Consiliului Județean Prahova, formulate de petentul Consiliul Județean 
Prahova, cu sediul în B-dul Republicii, nr. 2-4, jud. Prahova. 

 Tribunalul ia act de precizarea petentului prin consilier juridic și constatând că 
au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept, în baza art. 394 cod 
procedură civilă, declară dezbaterile închise și rămâne în pronunțare asupra fondului 
cauzei. 
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 Tribunalul va dispune invalidarea mandatelor supleanților de pe Lista 
supleanților, pentru funcția de consilier județean, la alegerile pentru autoritățile 
publice locale din data de 27 septembrie 2020, pentru Rădulescu Dragoș Lucian - 
Partidul Mișcarea Populară și Șerban Mariana Gabriela - Partidul Mișcarea Populară, 
având în vedere că, așa cum reiese din cererile atașate dosarelor pentru cei doi, 
aceștia au depus cerere prin care au declarat că renunță la calitatea de supleant pe 
listele Partidului mișcarea Populară pentru Consiliul Județean. 

 PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE: 
 Admite cererea având ca obiect validarea mandatelor de consilier, în Consiliul 

Județean Prahova, formulate de petentul Consiliului Județean Prahova, B-dul 
Republicii nr. 2-4, jud. Prahova. 

 Dispune validarea mandatelor supleanților de pe Lista supleanților pentru 
funcția de consilier județean la alegerile pentru autoritățile publice locale din data de 
27 septembrie 2020, pentru: 

 Chelan Gabriel Bogdan - Partidul Național Liberal și Măruntu Nicolae - 
Partidul Mișcarea Populară.   

 Invalidează mandatele supleanților de pe Lista supleanților pentru funcția de 
consilier județean la alegerile pentru autoritățile publice locale din data de 27 
septembrie 2020, pentru: Rădulescu Dragoș Lucian - Partidul Mișcarea Populară și 
Șerban Mariana Gabriela - Partidul Mișcarea Populară. 

 Prezenta încheiere se comunică de îndată Prefectului Județului Prahova și 
Secretarului General al Consiliului Județean Prahova. 

 Cu drept de apel în 3 zile de la comunicare pentru cei interesați. Cererea de 
apel se va depune la Tribunalul Prahova. 

 Pronunțată în ședință publică azi, 23 octombrie 2020.” 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc! 
 Începem cu domnul Chelan. 
 
 Dl Gabriel Bogdan Chelan 
 Subsemnatul Chelan Gabriel Bogdan, consilier în cadrul Consiliului județean 

Prahova,  
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 Prahova. Așa 
să îmi ajute Dumnezeu! 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Domnul Măruntu, vă rog! 
  
 Dl Nicolae Măruntu 
Subsemnatul Măruntu Nicolae, consilier în cadrul Consiliului județean 

Prahova, în conformitate cu prevederile art. 116 alin (5), art. 117 (1) și art. 172 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului județean următorul 
jurământ: 
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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 Prahova. Așa 
să îmi ajute Dumnezeu! 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Trecem la punctul nr. 2 pe ordinea de zi, fost punct 1 - Aprobarea Procesului-

verbal al ședinței extraordinare, de îndată, a Consiliului Județean Prahova, din data de 
23 octombrie” - cea cu comisiile.  

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”. 
  
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Următorul punct pe ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre privind alegerea 

vicepreședintelui Consiliului Județean Prahova” - inițiat de președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

 Propuneri? Domnul Ionică! 
 
 Dl Eugen Ionică 
 Din partea grupului consilierilor PNL, îl propunem pe domnul Dumitru 

Tudone. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc! 
 Alte propuneri?  
 
 Dl Marius Felix Bulearcă 
 Din partea grupului de consilieri USR PLUS, îl propun pe domnul consilier, 

Cristian Apostol. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Poate vreți să-l propuneți la punctul următor. 
 Deci, vă retrageți…?  
 
 Dl Marius Felix Bulearcă 
 Da. 
  
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Alte propuneri? 
 Mulțumesc! Nu sunt.  
 Rog colegii din cadrul aparatul de specialitate să se ocupe de procedurile de 

vot. 
 O să-i dau cuvântul doamnei secretar să vă spună cum se desfășoară votul. 
 Vă rog, doamna secretar! 
 
 Dna Hermina Adi Bîgiu 
 Așa cum s-a văzut din proiectul ordinii de zi, cei doi vicepreședinți ai 

Consiliului Județean vor fi aleși de către Consiliul Județean, din rândul consilierilor 
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județeni, la propunerea Președintelui Consiliului Județean sau a consilierilor județeni 
-deja s-a consumat acest aspect-, prin vot secret, exprimat pe buletin de vot, cu 
majoritate absolută, care se exercită în condițiile legii, până la expirarea mandatului 
Consiliului județean din care fac parte, pe o perioadă de 4 ani. 

 Alegerea vicepreședintelui se face separat, pentru fiecare funcție de 
vicepreședinte în parte, așa cum s-a văzut, încă o dată repet, din proiectul ordinii de 
zi. 

 La deliberarea și adoptarea hotărârilor privind alegerea vicepreședinților 
Consiliului județean, participă și votează și consilierul județean/consilierii județeni 
care candidează la funcția respectivă. 

 Persoana care asigură conducerea ședinței, precizează că obiectul votării îl 
constituie Proiectul de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui - și acest aspect a 
fost consumat.  

 Propunerile de candidați deja am văzut, se fac separat pentru fiecare funcție de 
vicepreședinte. 

 Candidații sunt obligați să accepte sau să refuze candidatura, printr-o declarație 
formulată verbal. 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Domnule Tudone, trebuie să formulați verbal, dacă sunteți de acord. 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 De acord. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc! 
  
 Dna Hermina Adi Bîgiu 
 După care se dispune luarea unei scurte pauze, în timpul căreia, secretarul 

general, prin intermediul Serviciului gestiune documente asigură: 
 - pregătirea buletinului de vot;  
 - la redactarea buletinului de vot, se vor utiliza litere de aceeași mărime, 

aceleași caractere și aceeași cerneală, iar formularea trebuie să fie clară și precisă, 
fără echivoc și fără putință de interpretări diferite; 

 - pe buletinul de vot, se imprimă atâtea patrulatere, câte propuneri de vot sunt, 
respectiv câți candidați sunt; 

 - buletinele de vot, vor avea aplicată ștampila cu sigiliul Consiliului județean; 
 - patrulaterele se imprimă unul sub celălalt - nu este cazul de data aceasta;   
 - tipărirea buletinelor se face pe coli A4, într-un număr egal cu numărul 

membrilor Consiliului județean prezenți la ședință. 
 Și cam aceasta... 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Știe toată lumea procedura... 
  
 Dna Hermina Adi Bîgiu 
 Prin barare...  
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 Dl Iulian Dumitrescu 
 Nu trebuie și o comisie de numărare? 
  
 Dna Hermina Adi Bîgiu 
 Da. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 O comisie de numărare! Domnul Ionică! 
 
 Dl Eugen Ionică 
 …și propunem să fie Comisia juridică, pentru că nu avem o Comisie de 

validare… 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 De acord. E în regulă. Cine este pentru?  
 
 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru” 

stabilirea comisiei de numărare a voturilor. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc! 
 Comisia juridică este Comisia de numărare. 
  
 Dna Hermina Adi Bîgiu 
 Și ajutată de un secretariat.  
  
 Dl Eugen Ionică 
 Și modalitatea de vot? Îmi cer scuze, cum votăm?  
 
 Dna Hermina Adi Bîgiu 
Exprimarea votului de fiecare membru al Consiliului județean se face prin 

înscrierea literei „X” în interiorul casetei din dreptul unui singur candidat, conform 
opțiunii de vot, lăsându-se necompletate celelalte casete din dreptul celorlalți 
candidați - nu este cazul în situația de față. Înscrierea literei „X” în interiorul casetei 
din dreptul a cel puțin doi candidați duce la nulitatea buletinului de vot - de data 
aceasta nu este cazul. 

 După exercitarea votului, buletinul se îndoaie astfel încât pagina albă, pe care 
este aplicată ștampila să rămână în afară, avându-se grijă ca acesta să nu se deschidă.  

 De fapt, sunt regulile general valabile ca la orice scrutin, ca să spunem așa.  
 Îndoirea greșită a buletinului de vot, am apreciat noi că nu atrage nulitatea 

votului, dacă secretul votului este asigurat. Votul este valabil și în cazul în care, 
înainte de introducerea în urnă a buletinului de vot, opțiunea de vot a putut fi 
observată, dar secretul votului a fost asigurat la momentul exercitării acestuia în 
cabina de vot - sperăm să nu fie cazuri. 

Buletinele de vot pe care nu a fost exprimată, în mod clar, opțiunea de vot, 
respectiv: 
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- buletinele de vot pe care nu a fost înscrisă litera „X” în interiorul casetei din 
dreptul nici unui candidat - nu se vor lua în calcul la numărarea voturilor valabil 
exprimate. 

 
Dl Iulian Dumitrescu 
E în regulă. E suficient. 
Putem să începem? 
 
 Dna Hermina Adi Bîgiu 
Trebuie să sigilăm urna.  
Trebuie verificată urna, cabina de vot. 
 
Dl Iulian Dumitrescu 
Începe să voteze, prima dată, Comisia juridică. 
 
Dna Hermina Adi Bîgiu 
Și apoi în ordinea alfabetică. 
 

X 
X                    X 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 
Cu 33 voturi pentru și o abținere, vă felicităm pentru alegerea dumneavoastră 

în calitatea de vicepreședinte.  
 
 Membrii Consiliului Județean Prahova au votat alegerea domnului 

Tudone Dumitru în funcția de vicepreședinte, cu 33 voturi ,,pentru” (1 buletin 
de vot fiind nul). 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc! 
 Felicitări, domnule Tudone și încă o dată ,,La mulți ani!”. 
 Următorul punct pe ordinea de zi - ,,Proiect de hotărâre privind alegerea 

vicepreședintelui Consiliului Județean Prahova”, de fapt a celuilalt vicepreședinte. 
 Propuneri?   
 
 Dl Marius Felix Bulearcă 
 Reiau propunerea: din partea grupului de consilieri USR PLUS, domnul 

Apostol Cristian. 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumesc! 
 Alte propuneri? Nu sunt.  Mulțumesc frumos! 
 Rog colegii din cadrul aparatului de specialitate să îndeplinească procedurile 

de vot. Începem tot cu membrii Comisiei juridice. 
 Mai trebuie încă o dată să mai supun...? 
 
 Dna Hermina Adi Bîgiu 
 Nu. 
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 Dl Iulian Dumitrescu 
 Rămâne aceeași comisie. 
 

X 
X                    X 

 

 Membrii Consiliului Județean Prahova au votat alegerea domnului 
Apostol Constantin-Cristian în funcția de vicepreședinte, cu 31 voturi ,,pentru” 
și 1 vot ,,împotrivă” (2 buletine de vot fiind nule). 

 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Felicitări, domnule vicepreședinte, Cristi Apostol! 
 O să vă rog să spuneți câteva cuvinte și pe dumneavoastră și pe domnul 

Dumitru Tudone. 
 
 Dl Dumitru Tudone 
 Bună ziua! 
 Țin pe această cale să mulțumesc tuturor locuitorilor județului Prahova pentru 

încrederea acordată și votul acordat în data de 27 septembrie 2020. Mulțumesc mult 
și domnului președinte, pentru încrederea acordată, precum și tuturor consilierilor 
județeni pentru votul de încredere, acordat cu ocazia alegerii și să sperăm că pe acest 
mandat vom dezvolta județul Prahova, pe măsura promisiunii.   

 Mulțumesc mult! 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Și chiar dincolo de măsura promisiunilor. 
 Vă rog, domnule Apostol! 
 
 Dl Constantin-Cristian Apostol 
 O să încep și eu la fel. În primul rând, țin să mulțumesc locuitorilor din 

Prahova, prahovenilor, pentru ajutorul și pentru votul lor. La fel, țin să vă mulțumesc 
dumneavoastră, doamne, domnișoare și domnilor consilieri județeni, pentru încredere 
și pentru faptul că ați avut încredere să-mi acordați votul și sper să avem un mandat 
în sprijinul și orientat către prahoveni.  

 Mulțumesc frumos! 
 
 Dl Iulian Dumitrescu 
 Mulțumim, domnule Apostol și felicitări încă o dată! 
 Acestea fiind spuse, declar închise lucrările acestei minunate ședințe și cred că 

o să ne mai vedem o dată săptămâna aceasta, dar asta rămâne de anunțat și de stabilit. 
 Vă mulțumesc mult și o zi bună tuturor! 
 
Ședința s-a încheiat la ora 14.00. 

 
 Președinte,                Secretar  general, 

     Iulian Dumitrescu                                                      Hermina Adi Bîgiu  


