ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROCES–VERBAL
încheiat astăzi, 30 iunie 2012, în cadrul şedinţei de constituire a Consiliului judeţean
Vaslui, ales la data de 10 iunie 2012, care are loc la ora 11,00

ORA 11,00
Domnul Buzatu Dumitru, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,
deschide lucrările şedinţei.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Doamnelor şi domnilor invitaţi,
Întrucât dintr-un număr de 32 consilieri aleşi la 10 iunie 2012, participă un
număr de 23 consilieri şi preşedinte, lipsind 8 consilieri, şedinţa este legal constituită.
Fiind îndeplinită cerinţa dispoziţiilor art.891, alin.2, din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
declar deschise lucrările şedinţei de constituire.
Din partea Instituţiei prefectului participă domnul Renga Radu – prefectul
judeţului Vaslui şi domnul Andrei Puică – subprefectul judeţului Vaslui .
Ca invitaţi iau parte :
- doamna senator Doina Silistru ;
- domnul senator Cristian David ;
- domnul deputat Adrian Solomon ;
- domnul Gheorghe Dascălu, manager interimar, Spitalul judeţean de
urgenţă Vaslui;
- domnul Ioan Buruiană , director adjunct, Direcţia generală de asistenţă
socială şi protecţia copilului Vaslui;
- domnul Marcel Anghel, director, Teatrul “Victor Ion Popa” Bîrlad;
- domnul Mircea Mamalaucă, director, Muzeul “Vasile Pârvan” Bîrlad;
- domnul Gelu Chiriac, director interimar, Muzeul judeţean „Ştefan cel
Mare” Vaslui;
- domnul Gelu Voicu Bichineţ, director, Biblioteca judeţeană „Nicolae
Milescu Spătarul” Vaslui;
- domnul Ion Manole, director executiv, Camera Agricolă;
- doamna Daniela Laic, director, Centrul de resurse şi asistenţă
educaţională Vaslui;
- domnul Istrate Alexandru, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Negreşti;
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- domnul Constantin Manolache, director, Centrul medico-social
Ghermăneşti;
- domnul Lucian-Valentin Onciu, director, Centrul judeţean pentru
conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui;
- doamna Dorina Rădăşanu, comisat şef de poliţie, Serviciul public
comunitar de evidenţă a persoanelor a judeţului Vaslui;
- domnul Ion Brişcaru, director, Centrul de asistenţă medico-socială
Băceşti;
- domnul Barbu Neculai, director general, S.C. „Aquavas” S.A. Vaslui;
- domnul Constantin Constantinescu, primarul municipiului Bîrlad ;
- şefi ai compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate ;
- reprezentanţi ai presei şi televiziunii locale.
*
*

*

Domnul Buzatu Dumitru, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui
Pe agenda lucrărilor şedinţei Consiliului judeţean avem de soluţionat, aşa
cum aţi luat cunoştinţă şi din notificarea convocării, următoarele probleme pe care le
supun votului dumneavoastră:
1. – Alegerea, pe întreaga durată a mandatului consiliului judeţean, a
comisiei de validare.
2. – Validarea mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la 10 iunie 2012.
3. – Depunerea jurământului de către consilierii judeţeni a căror mandate
au fost validate.
4. – Constituirea Consiliului judeţean.
5. – Alegerea a doi vicepreşedinţi pe toată durata exercitării mandatului
Consiliului judeţean.
6. – Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean.
- Consult plenul .
Cine este pentru ? 24 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt
Cu unanimitate ordinea de zi a fost aprobată.
*
* *
Domnul Buzatu Dumitru, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui
În vederea formării organelor de lucru şi desfăşurării în mod corespunzător
a activităţii consiliului judeţean, vă propun ca, în conformitate cu prevederile art.24
din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean
Vaslui aprobat prin Hotărârea nr.112/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
să fiţi de acord cu constituirea grupurilor de consilieri.
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Potrivit acestor prevederi, consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie
de alianţele sau partidele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de
cel puţin 3.
Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al
majorităţii membrilor grupului.
Eu propun să nu mai facem pauză. În esenţă avem 3 grupuri de consilieri :
USL, PDL şi PP-DD. Grupul celor de la PDL , după câte ştiu, sunt la o convenţie.
Rog propuneri.
Domnul Vasile Mihalachi
Îl propun pe domnul Adrian Tighici.
Domnul Buzatu Dumitru
Există altă propunere ? Nu. Deci, domnul Adrian Tighici este propus să
reprezinte grupul USL.
Domnul Istrate Viorel
Îl propun pe domnul Maftei Nelu Vasilică să reprezinte grupul PP-DD.
Domnul Buzatu Dumitru
PDL-ul îşi vor alege în şedinţa următoare.
Pentru operativitate vă fac următoarea propunere. Fiecare grup să-şi
formuleze propunerile nominale de candidaţi care să facă parte din Comisia de
validare, a cărei componenţă numerică este de 5 membri, ţinând cont de numărul de
mandate obţinute de fiecare grup în cauză. Din calcul, rezultă că trebuie desemnaţi: 3
candidaţi din partea grupului de consilieri ai USL, 1 candidat din partea grupului de
consilieri ai PDL şi un candidat din partea grupului de consilieri PP-DD.
Dacă sunt obiecţii, observaţii cu privire la numărul de candidaţi atribuit
pentru comisia de validare, rog să fie prezentate.
Nefiind obiecţii supun votului.
Cine este pentru ? 24 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate a fost aprobată propunerea cu privire la numărul şi
componenţa numerică a comisiei de validare.
*
*

*

Domnul Buzatu Dumitru
I. Trecem la alegerea comisiei de validare.
Potrivit art.5, alin.(1) şi alin.(3) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului judeţean, cu modificările şi completările ulterioare, alegerea
membrilor comisiei de validare se face individual, prin vot deschis, exprimat prin
ridicare de mâini, cu majoritatea consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire.
Invit liderii grupurilor de consilieri, în ordinea descrescătoare a mărimii
grupului de consilieri, să facă propuneri nominale de candidaţi pentru comisia de
validare.
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1. Din partea grupului de consilieri al Uniunii Social - Liberale, liderul
grupului este rugat să prezinte propuneri nominale de candidaţi pentru comisia de
validare.
Domnul Adrian Tighici
Propun pentru comisia de validare pe domnii consilieri Poiană Constantin,
Mariciuc Vasile, Radu Bobârnat.
2. Din partea grupului de consilieri al Partidul Poporului – Dan
Diaconescu, liderul grupului este rugat să prezinte propuneri nominale de candidaţi
pentru comisia de validare.
Domnul Maftei Nelu Vasilică
O propun pe doamna Podosu Nuţa din partea PP-DD.
Domnul Stoica Gheorghe
Doamna Podosu nu are statut de consilier ales, este supleant.
Domnul Buzatu Dumitru
Vă rog să faceţi altă propunere.
Domnul Maftei Nelu Vasilică
Îl propun pe domnul Talmaciu Constantin.
Domnul Buzatu Dumitru
Din partea PDL rămâne pentru următoarea şedinţă.
Supun votului propunerea ca domnul Poiană Constantin, Mariciuc Vasile şi
Bobârnat Radu, din partea USL, să facă parte din Comisia de validare.
Cine este pentru ? 24 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt
Cu unanimitate propunerile au fost acceptate.
*
Supun votului propunerea ca domnul Talmaciu Constantin să facă parte din
comisia de validare, din partea PP-DD.
Cine este pentru ? 24 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt
Cu unanimitate propunerea a fost acceptată.
*
Domnul Buzatu Dumitru
Vă rog să-mi permiteţi să prezint proiectul de hotărâre privind alegerea
comisiei de validare .
Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre privind alegerea
comisiei de validare în ansamblu.
Cine este pentru ? 24 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate proiectul de hotărâre privind alegerea comisiei de validare
a fost adoptat.
*
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Domnul Buzatu Dumitru
Vă rog să-mi permiteţi să vă aduc la cunoştinţă că potrivit art.892, alin.(3)
şi (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
completările şi modificările ulterioare, comisia de validare are ca atribuţie principală
examinarea legalităţii alegerii fiecărui consilier judeţean şi propune consiliului
judeţean validarea sau invalidarea mandatelor. Invalidarea alegerii unui consilier se
poate propune în cazul în care :
a) - constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate (vârsta, domiciliu,
interdicţia de asociere în partidele politice) ; sau
b) - alegerea consilierului judeţean s-a făcut prin fraudă electorală,
constatată de Biroul Electoral Central.
De asemenea, trebuie să vă aduc la cunoştinţă că potrivit dispoziţiilor art.88,
alin.(1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, funcţia de consilier judeţean este incompatibilă
cu:
a) funcţia de primar sau viceprimar;
b) funcţia de prefect sau subprefect;
c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de munca
în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii;
d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager,
asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile
autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea
consiliului judeţean sau la societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul
sau care deţin filiale pe teritoriul judeţului;
e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale
acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială de interes judeţean ori la o
societate comercială de interes naţional care îşi are sediul sau care deţine filiale în
judeţ;
f) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are
sediul ori care deţine filiale în judeţ;
g) calitatea de deputat sau senator;
h) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile
asimilate acestora.
În conformitate cu dispoziţiile art.89 din acelaşi act normativ, calitatea de
ales local este incompatibilă şi cu calitatea de acţionar semnificativ la o societate
comercială înfiinţată de consiliul judeţean. Incompatibilitatea există şi în situaţia în
care soţul sau rudele de gradul I ale alesului local deţin calitatea de acţionar
semnificativ la unul dintre aceşti agenţii economici.
Potrivit dispoziţiilor art.91, alin.(3) din aceeaşi lege, cel sau cei care se află
în una din situaţiile menţionate mai sus, poate opta pentru una din funcţii prin
renunţare în cel mult 15 zile de la alegerea în funcţia de consilier judeţean.
Potrivit dispoziţiilor art.88, alin.(2) din aceeaşi lege coroborate cu
dispoziţiile art.102 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, mandatul de
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consilier local nu poate fi exercitat în acelaşi timp cu mandatul de consilier judeţean.
Candidaţii aleşi care se află în această situaţie sunt obligaţi ca, în termen de 10 zile de
la data ultimei validări, să opteze pentru una dintre cele două calităţi.
În situaţia candidaţilor aleşi care au renunţat la funcţia de consilier
judeţean, comisia de validare va examina, în vederea validării, dosarul supleantului,
respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost
înscrişi pe lista de candidaţi, dacă alianţa sau partidul politic a confirmat în scris că
supleanţii fac parte din partidul sau partidele politice care au constituit alianţa
politică, conform art.92 alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Înainte de a lua pauză, vă rog să-mi permiteţi să fac următoarea
comunicare:
Comisia de validare urmează să se întrunească în biroul secretarului
judeţului pentru a-şi alege din rândul membrilor săi prin vot deschis un preşedinte şi
un secretar. Totodată, va examina legalitatea alegerii fiecărui consilier, întocmirea
procesului-verbal şi redactarea proiectului de hotărâre. Pentru această operaţiune,
comisia are la dispoziţie 30 minute.
Propun să întrerupem lucrările şi să le reluăm după 30 minute.
Dacă cineva are de obiectat asupra acestei propuneri.
Supun votului dumneavoastră.
Cine este pentru ? 24 voturi „pentru
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
Cu unanimitate propunerea a fost acceptată.
PAUZĂ
*
*

*

DUPĂ PAUZĂ
*

Domnul Buzatu Dumitru
II. Trecem la punctul doi, validarea mandatelor consilierilor judeţeni
aleşi la data de 10 iunie 2012.
Potrivit dispoziţiilor art.892, alin.(5) din legea organică, coroborate cu cele
ale art.6 alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare, validarea sau invalidarea mandatelor se face,
în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi la
şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la
vot.
Dau cuvântul domnului consilier Bobârnat Radu, preşedinte al comisiei de
validare, pentru a prezenta procesul-verbal cu privire la validarea mandatelor de
consilier judeţean şi a proiectului de hotărâre.
*
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Domnul Bobârnat Radu, preşedintele comisiei de validare prezintă
procesul-verbal şi proiectul de hotărâre privind validarea mandatelor de consilier
judeţean.
*
Domnul Buzatu Dumitru
Comisia şi-a făcut datoria. Supun la vot, individual, validarea mandatelor
de consilier judeţean prezentaţi de preşedintele comisiei de validare.
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier
Bentu Dumitru.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier Bentu
Dumitru.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier
Bichineţ Corneliu.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier
Bichineţ Corneliu.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier
Bobârnat Radu.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier
Bobârnat Radu.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier
Brănici Gigi.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier Brănici
Gigi.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier
Crăescu Tiberiu Cezar.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier
Crăescu Tiberiu Cezar.
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*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier
Croitoru Gheorghe.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier
Croitoru Gheorghe.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului doamnei consilier Dima
Anca.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul doamnei consilier Dima
Anca.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului doamnei consilier Dima
Toader.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier Dima
Toader.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier
Dorin Emil.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier Dorin
Emil.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier
Gavrilescu Florian.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier
Gavrilescu Florian.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier
Istrate Viorel.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
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Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier Istrate
Viorel.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier
Maftei Nelu Vasilică.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier Maftei
Nelu Vasilică.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier
Mariciuc Vasile.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier
Mariciuc Vasile.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier
Mihalachi Vasile.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier
Mihalachi Vasile.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier
Nechifor Ioan.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier
Nechifor Ioan.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier
Olteanu Daniel.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier Olteanu
Daniel.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier
Pleşu Constantin.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
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Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier Pleşu
Constantin.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier
Poiană Constantin.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier Poiană
Constantin.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului doamnei consilier Polak
Mihaela Simona.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul doamnei consilier Polak
Mihaela Simona.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier Puf
Vasile.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier Puf
Vasile.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier
Rebegea Ionel.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier
Rebegea Ionel.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului doamnei consilier
Steimberg Eugenia.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul doamnei consilier
Steimberg Eugenia.
*
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Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier
Ştefănescu Constantin.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier
Ştefănescu Constantin.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier
Talmaciu Constantin.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier
Talmaciu Constantin.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier
Tighici Adrian.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier Tighici
Adrian.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului doamnei consilier
Timofte Ana Gabriela.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul doamnei consilier Timofte
Ana Gabriela.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului doamnei consilier Tiron
Cristina Mihaela.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul doamnei consilier Tiron
Cristina Mihaela.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier
Trifan Ciprian Ionuţ.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
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Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier Trifan
Ciprian Ionuţ.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului domnului consilier Ţîru
Ilie.
Cine este pentru? 23 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? 1
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul domnului consilier Ţîru
Ilie.
*
Supun votului dumneavoastră validarea mandatului doamnei consilier
Podosu Nuţa.
Cine este pentru? 24 voturi „pentru”
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri? Nu sunt
Cu unanimitate de voturi a fost validat mandatul doamnei consilier Podosu
Nuţa.
*
Domnul Gheorghe Stoica prezintă proiectul de hotărâre privind validarea
mandatelor consilieri judeţeni aleşi la data de 10 iunie 2012.
*
Domnul Buzatu Dumitru
Supun votului, în ansamblu, proiectul de hotărâre privind validarea
mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la data de 10 iunie 2012.
Cine este pentru ? 25 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt
Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre privind validarea mandatelor
consilierilor judeţeni aleşi la data de 10 iunie 2012 a fost adoptat.
*
* *
Domnul Buzatu Dumitru
III. Trecem la punctul trei, depunerea jurământului de către consilierii
judeţeni ale căror mandate au fost validate, în conformitate cu dispoziţiile art.89,
alin.(6) din Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale art.7, alin.(1) din Statutul aleşilor locali, cu modificările
şi completările ulterioare.
Trebuie să vă aduc la cunoştinţă că potrivit aceloraşi dispoziţii, consilierii
care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.
Consilierii absenţi de la această şedinţă vor depune jurământul la prima
şedinţă a consiliului judeţean.
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În continuare, fiecare consilier judeţean în parte, în ordinea alfabetică, se va
prezenta la masa pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblie şi va pronunţa
cuvântul „JUR” după care va semna Jurământul.
- Rog ca doamnele şi domnii consilieri şi invitaţi să se ridice în picioare.
În continuare dau cuvântul domnului Gheorghe Stoica, secretarul judeţului,
pentru a da citire jurământului.
*
Domnul Gheorghe Stoica, secretarul judeţului, dă citire jurământului.
*
Domnul Buzatu Dumitru
În continuare, în baza apelului în ordine alfabetică făcut de domnul Stoica
Gheorghe, secretarul judeţului, fiecare consilier judeţean, se prezintă la masa pe care
se află un exemplar din Constituţie şi din Biblie şi pronunţă cuvântul ,,JUR” după
care semnează jurământul de credinţă în două exemplare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Bentu Dumitru - JUR
Bichineţ Corneliu – JUR
Bobârnat Radu – JUR
Crăescu Tiberiu Cezar - JUR
Croitoru Gheorghe – JUR
Dima Anca – JUR
Dima Toader – JUR
Dorin Emil – JUR
Gavrilescu Florian - JUR
Istrate Viorel – JUR
Maftei Nelu Vasilică – JUR
Mariciuc Vasile – JUR
Mihalachi Vasile - JUR
Olteanu Daniel – JUR
Podosu Nuţa – JUR
Poiană Constantin – JUR
Polak Mihaela Simona – JUR
Puf Vasile – JUR
Steimberg Eugenia – JUR
Talmaciu Constantin – JUR
Tighici Adrian – JUR
Tiron Cristina Mihaela – JUR
Trifan Ciprian Ionuţ – JUR
Ţîru Ilie – JUR
*
*

*

Domnul Buzatu Dumitru
IV. Trecem la punctul patru, constituirea Consiliului judeţean
Întrucât dintr-un număr de 32 consilieri judeţeni aleşi la 10 iunie 2012, au
depus jurământul un număr de 24 consilieri judeţeni, fiind îndeplinită cerinţa legii, vă
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rog să-mi permiteţi, ca în conformitate cu dispoziţiile art.34, alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
să declar Consiliul judeţean Vaslui, legal constituit.
*
Înainte de a supune votului proiectul de hotărâre privind constituirea
Consiliului judeţean Vaslui, vă rog să vă pronunţaţi asupra procedurii de vot. Propun
ca votul să fie exprimat deschis, prin ridicarea mâinii. Dacă sunteţi de acord cu
această procedură.
Cine este pentru ? 25 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt
Cu unanimitate de voturi propunerea a fost acceptată.
Vă rog să-mi permiteţi să prezint proiectul de hotărâre privind constituirea
Consiliului judeţean Vaslui.
*
- Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre privind constituirea
Consiliului judeţean Vaslui.
Cine este pentru ? 25 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt
Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre privind constituirea
Consiliului judeţean Vaslui a fost adoptat.
*
*

*

Domnul Buzatu Dumitru
V. Trecem la punctul cinci, la alegerea a doi vicepreşedinţi.
Potrivit dispoziţiilor art.101, alin.(1) şi (2) din Legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean
alege, cu votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie (17), dintre
membrii săi, pe toată durata exercitării mandatului, doi vicepreşedinţi.
Totodată, doresc să precizez că, potrivit dispoziţiilor art.87 alin.(1) din
Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, funcţia
de vicepreşedinte este incompatibilă, pe lângă funcţiile prevăzute pentru funcţia de
consilier local, cu următoarele funcţii:
a) funcţia de consilier local;
b) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager,
administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de
conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii
de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes
naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile
publice;
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c) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale
acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială;
d) funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările
generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în
adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional;
e) calitatea de comerciant persoana fizica;
f) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
g) orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate, în ţara sau în
străinătate, cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor
asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale.
Potrivit Regulamentului pot formula propuneri preşedintele Consiliului
judeţean, grupurile de consilieri sau consilierii.
Vă rog să formulaţi propuneri.
Domnul Tighici Adrian
Din partea Uniunii Social - Liberale propun drept candidat la funcţia de
vicepreşedinte pe domnii consilieri judeţeni Mihalachi Vasile şi Bichineţ Corneliu.
Domnul Buzatu Dumitru
Alte propuneri ?
Domnul Talmaciu Constantin
Din partea Partidului Poporului – Dan Diaconescu propun drept candidat la
funcţia de vicepreşedinte pe domnul consilier judeţean Maftei Nelu Vasilică.
Domnul Buzatu Dumitru
Dacă sunt obiecţii cu privire la propunerile formulate?!
Nefiind obiecţii, numele şi prenumele candidaţilor vor fi înscrise pe
buletinul de vot.
*
Potrivit art.15, alin.(2) din Regulament, exercitarea votului se face prin
folosirea următoarei proceduri: fiecare consilier judeţean primeşte câte un buletin de
vot, pe care este trecut numele candidaţilor propuşi. Intrând în cabină, pe buletinul de
vot va rămâne nebarat numele a doi consilieri judeţeni pe care doreşte să îi aleagă
votantul în funcţia de vicepreşedinte. Din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie
orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă.
- Pentru numărarea voturilor şi consemnarea rezultatului votului secret,
propun constituirea unei comisii formată din 3 consilieri judeţeni. Rog propuneri
nominale din partea grupurilor de consilieri în ordinea descrescătoare.
Domnul Mariciuc Vasile
Propun ca din partea USL în comisia de numărare a voturilor să facă parte
domnul Ţîru Ilie.
Domnul Maftei Nelu Vasilică
Îl propun pe domnul Talmaciu Constantin din partea PP-DD.
Domnul Bichineţ Corneliu
O propun pe doamna Dima Anca din partea USL.
*
- Supun votului propunerile.
Cine este pentru ? 25 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
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Abţineri ? Nu sunt
Nefiind, propun o pauză de 15 minute, timp în care vor fi tipărite buletinele
de vot.
Consult plenul.
Cine este pentru ? 25 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt
Cu unanimitate a fost acceptată propunerea.
PAUZĂ
*
* *
DUPĂ PAUZĂ
Domnul Buzatu Dumitru
Vă rog să vă reluaţi locurile pentru a începe operaţiunea de votare.
*
Se votează în ordinea alfabetică.
*
Domnul Buzatu Dumitru
Reluăm lucrările şi dau cuvântul domnului consilier Ţîru Ilie pentru a
prezenta procesul-verbal cu rezultatul votului secret privind alegerea
vicepreşedinţilor consiliului judeţean.
*
Domnul Ţîru Ilie dă citire procesului-verbal cu rezultatul votului secret
privind alegerea vicepreşedinţilor consiliului judeţean, în urma căruia domnii
consilieri Mihalachi Vasile şi Bichineţ Corneliu sunt declaraţi vicepreşedinţi ai
Consiliului judeţean Vaslui.
*
Domnul Buzatu Dumitru
Invit pe domnii vicepreşedinţi să ia loc alături de mine.
*
* *
Domnul Buzatu Dumitru
VI. Trecem la ultimul punct al ordinii de zi, organizarea comisiilor de
specialitate ale consiliului judeţean.
Potrivit legii organice şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean şi specificului local, propun ca şi în continuare să fie organizate
acelaşi număr de comisii de specialitate, în aceleaşi domenii de activitate care au fost
şi în mandatul 2008 – 2012, prevăzute, de altfel, şi în proiectul de hotărâre.
Comisiile de specialitate sunt organe de lucru ale consiliului judeţean
organizate cu scopul de a îndeplini însărcinările care le sunt încredinţate în vederea
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analizării şi avizării, atât din punct de vedere al legalităţii cât şi al oportunităţii,
proiectele de hotărâri din domeniul
de activitate repartizat.
Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean
un consilier, cu excepţia celor care fac parte din comisia de validare, face parte
obligatoriu dintr-o singură comisie de specialitate. Preşedintele şi vicepreşedinţii
consiliului judeţean nu fac parte din comisiile de specialitate.
Propunerile nominale se fac de grupurile de consilieri, având în vedere şi
opţiunea fiecărui consilier.
Noi am analizat configuraţia consiliului judeţean stabilind pentru fiecare
comisie de specialitate numărul consilierilor judeţeni din cele 3 grupuri în funcţie de
numărul de mandate pe care l-a obţinut fiecare formaţiune politică. Conform acestui
algoritm, pe baza propunerilor formulate din timp, rog să-mi permiteţi să prezint
proiectul de hotărâre.
1. La Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană avem următoarele
propuneri:
- din partea USL :
1. Domnul Puf Vasile ;
2. Domnul Olteanu Daniel ;
3. Domnul Trifan Ciprian Ionuţ ;
4. Doamna Polak Mihaela Simona ;
5. Domnul Tighici Adrian.
- din partea PDL nu avem nicio propunere.
Domnul Maftei Nelu Vasilică
O propun pe doamna Podosu Nuţa din partea PP-DD, înmânându-vă şi
propunerile noastre pentru celelalte comisii.
Domnul Buzatu Dumitru
Înainte de a supune la vot proiectul de hotărâre, vă propun ca votul să fie
deschis, prin ridicarea de mâini.
Cine este pentru ? 25 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt
Cu unanimitate propunerea a fost acceptată.
*
2. La Comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi
coordonarea consiliilor locale avem următoarele propuneri:
- din partea USL :
1. Doamna Steimberg Eugenia ;
2. Domnul Bobârnat Radu ;
3. Domnul Croitoru Gheorghe ;
4. Domnul Gavrilescu Florian ;
5. Doamna Dima Anca.
- din partea PP-DD domnul Maftei Nelu Vasilică.
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*
3. La Comisia pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ,
sănătate şi familie, cultură, culte şi sport avem următoarele propuneri:
- din partea USL :
1. Doamna Tiron Cristina Mihaela ;
2. Domnul Bentu Dumitru ;
3. Domnul Ţîru Ilie ;
4. Domnul Poiană Constantin.
- din partea PP-DD domnul Talmaciu Constantin.
*
4. La Comisia de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului,
protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat
de interes judeţean avem următoarele propuneri:
- din partea USL :
1. Domnul Mariciuc Vasile ;
2. Domnul Dima Toader ;
3. Domnul Crăescu Tiberiu Cezar ;
4. Domnul Dorin Emil.
Din partea PP-DD lămurim data viitoare.
*
Domnul Buzatu Dumitru
Dacă avem majoritatea aici , supun votului dumneavoastră, pe articole,
proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului
judeţean.
Art.1. Cine este pentru ? 25 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt
Art.2. Cine este pentru ? 25 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt
Art.3. Cine este pentru ? 25 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt
Art.4. Cine este pentru ? 25 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt
*
- Supun votului proiectul de hotărâre, în ansamblu.
Cine este pentru ? 25 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt
Cu 25 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind
organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean.
*
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Rog ca în prima şedinţă comisiile de specialitate să-şi aleagă prin votul
deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.
*
*

*

Domnul Buzatu Dumitru
Totodată, vă aduc la cunoştinţă că, în conformitate cu dispoziţiile art.4
alin.(1) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, aleşii locali
au obligaţia declarării averii şi a intereselor, în termen de 30 de zile de la data
numirii sau a alegerii în funcţie. Formularele declaraţiilor de avere şi de interese v-au
fost înmânate la intrarea în sala de şedinţe, drept pentru care vă rugăm să le
completaţi şi să le depuneţi, până cel mai târziu la data de 25 iulie 2012.
*
*

*

Întrucât s-au epuizat problemele înscrise pe ordinea de zi, declar lucrările
şedinţei închise.
Vă mulţumesc !
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Ora 12,30

PREŞEDINTE,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Buzatu Dumitru

Stoica Gheorghe
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