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PROCES  -  VERBAL 
 

Încheiat astăzi 26 iunie 2008, în şedinţa publică de Constituire a Consiliului local Cuza Vodă, la care 
participă: 

- Reprezentantul Prefectului Judeţului Călăraşi, d-na jurist Ifrim Elena; 
- toţi consilierii declaraţi aleşi în urma alegerilor din 01 iunie 2008 precum şi primii supleanţi ai 

acestora; 
- primarul comunei Cuza Vodă, declarat ales (cu mandatul validat) în urma alegerilor din 01 iunie 

2008; 
- secretarul comunei Cuza Vodă, jurist Donciu Tonel; 
- reprezentanţi ai organizaţiilor judeţene ale partidelor politice; 
- cetăţeni ai  comunei, 
- reprezentanţă ai presei scrise. 
Convocarea la şedinţă s-a făcut prin Ordinul Prefectului nr.418 din 24.06.2008 – aceasta fiind a 3-a 

convocare a Consiliului local Cuza Vodă în şedinţă de constituire (precedentele fiind convocate prin OP 
402/12.06.2008 şi prin OP 411/20.06.2008). 

Secretarul comunei verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile de prezenţă, dacă sunt prezenţi la şedinţa 
de Constituire a Consiliului local Cuza Vodă cel puţin 2/3 din numărul consilierilor declaraţi aleşi. Condiţiile de 
prezenţă fiind îndeplinite, se dă cuvântul de deschidere a şedinţei de Constituire reprezentantului Prefectului 
judeţului Călăraşi – d-na jurist Ifrim Elena. 

În deschidere, d-na Ifrim Elena arată că, potrivit Ordinului nr.418/24.06.2008, emis în baza 
dispoziţiilor art.30 şi urm. din Legea nr.215/2001, republicată, astăzi au fost convocaţi consilierii declaraţi 
aleşi în urma alegerilor din 01 iunie 2008 în vederea constituirii Consiliului local al comunei Cuza 
Vodă, judeţul Călăraşi. 

Se face precizarea că, în conformitate cu dispoziţiile art.31 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată: 
„Lucrările şedinţei sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri”. 

Sunt invitaţi să preia conducerea şedinţei, cel mai în vârstă consilier – dl. Vlăsceanu Vasile (PSD) şi 
cei doi asistenţi tineri ai acestuia – dl. Popa Anghel Adrian (PNL) şi d-na Marcu Nicolescu Florentina (PNL). 

Secretarul comunei – jurist Donciu Tonel – prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia, 
dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum au fost primite de la Biroul 
Electoral de Circumscripţie.  

 

Preşedintele de vârstă prezintă proiectul ordinii de zi, astfel : 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea comisiei de validare ; 
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi  
3. Depunerea jurământului de către consilierii validaţi. 
4. Proiect de hotărâre privind  declararea consiliului local legal constituit. 
5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţa. 
6. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului consiliului local Cuza Vodă.   
7. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate  
8. Depunerea jurământului de către primarul ales. 
9. Diverse. 

Secretarul comunei propune includerea la punctul 9 de pe ordinea de zi „Diverse” a unui proiect de 
hotărâre urgent ce nu poate fi amânat: 

- Acordarea unei împuternicirii pentru reprezentare legală noului primar al comunei – dl. Stan Aurel 
Ionel, pentru instrumentarea proiectului FEADR „MODERNIZAREA REŢELEI DE DRUMURI LOCALE 
ÎN COMUNA CUZA VODĂ, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI”, urmând a se relua în discuţie Hotărârea 
Consiliului local nr. 9 din martie 2008, cu modificarea necesară la anexa privind instrumentarea 
proiectului. 

Se subliniază faptul că la dosar există raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei şi 
se propune discutarea acestui subiect după constituirea legală a Consiliului local.  

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi – „Proiect de hotărâre privind Alegerea Comisiei 



de validare”. 
Având în vedere structura politică a Consiliului local nou-ales, se propune şi se acceptă cu 

unanimitate de voturi, constituirea unei Comisii de validare formată din 3 membri. Sunt propuşi pentru 
Comisia de validare următorii consilieri: Ceauşescu Luminiţa, Năbârgeac Ion şi Marcu Ion. Se supune la vot 
şi se aprobă cu unanimitate de voturi, Comisia de validare în această componenţă. Hot. nr. 29. 

Comisia de validare alege prin vot deschis, din rândul membrilor aleşi conform Hotărârii nr.29/2008, 
un preşedinte – dl. Năbârgeac Ion şi un secretar – doamna Ceauşescu Luminiţa. 

După această procedură se ia o pauză de 15 minute, timp în care Comisia de validare redactează 
procesul verbal de validare a mandatelor consilierilor pe baza dosarului pus la dispoziţie de biroul electoral 
de circumscripţie. 

În continuare, se dă cuvântul preşedintelui Comisiei de validare – dl. Năbârgeac Ion – care prezintă 
procesul verbal întocmit de comisie cu privire la propunerile de validare a mandatelor consilierilor locali aleşi. 

Se supune la vot deschis, în ordine alfabetică, mandatul fiecărui consilier şi rezultatul voturilor se 
consemnează în Hot. nr. 30, astfel:  

- la art. 1 sunt înscrişi consilierii ale căror mandate au fost validate: Achim Gelu (PNL), Ceauşescu 
Luminiţa (PSD), Flangea Niculina (PNL), Marcu Ion (PNL), Marcu Nicolescu Florentina (PNL), 
Năbârgeac Ion (PDL), Olăraşu Mircea (PDL), Popa Anghel Adrian (PNL), Pisică Marin (PSD), 
Robuleţ Gheorghe (PDL), Stan Aurel Ionel (PSD), Toma Gheorghe (PNL) şi Vlăsceanu Vasile 
(PSD). 

- La art.2 este înscris consilierul local ales Deiu Marian (PNL) – consilier local al cărui mandat a fost 
invalidat datorită retragerii sprijinului politic. 

Având în vedere faptul că s-au validat mandatele tuturor consilierilor, preşedintele de vârstă arată că 
în conformitate cu dispoziţiile art.32 din Legea nr.215/2001, republicată, aceştia depun în faţa consiliului 
JURĂMÂNTUL. Asistenţa este rugată să se ridice în picioare iar secretarul comunei dă citire jurământului. 
Fiecare consilier se prezintă pe rând, în ordine alfabetică, în faţa mesei unde sunt aşezate câte un exemplar 
din Biblia şi Constituţia României şi, punând mâna atât pe Biblie cât şi pe Constituţie, aceştia depun, pe 
rând, jurământul după care semnează jurământul imprimat pe hârtie. Câte un exemplar din jurământul 
semnat de fiecare consilier rămâne la dosarul de şedinţă iar al doilea exemplar se înmânează consilierului.  

După depunerea jurământului, preşedintele de vârstă declară Consiliul local legal constituit. Se 
dă citire proiectului de hotărâre întocmit în acest sens de secretarul comunei şi se supune la vot. Se aprobă 
cu unanimitate de voturi. Hot. nr. 31. 

În continuare, se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă (punctul 5). Se dă citire 
proiectului de hotărâre şi se primesc propuneri din sală. Este propus domnul Năbârgeac Ion, singura 
propunere, şi în urma supunerii la vot, se aprobă cu unanimitate de voturi. Hot. nr. 32.  

Preşedintele de şedinţă preia conducerea lucrărilor consiliului şi trece la următorul punct de pe 
ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului. Se primesc propunerile de 
candidaţi din sală, astfel: domnul Marcu Ion propune pe Achim Gelu din partea PNL iar domnul Robuleţ 
Gheorghe propune pe Olăraşu Mircea din partea PDL. Nu se mai fac şi alte propuneri, acestea fiind toate 
propunerile depuse.  

Se ia o pauză de 10 minute în vederea completării buletinelor de vot. 
Dup pauză se înmânează fiecărui consilier câte un buletin de vot şi se trece la votare, în conformitate 

cu prevederile art.57, alin.3 din Legea nr.215/2001, republicată, modificată şi completată, prin vot secret. 
După votare Comisia de validare numără voturile, în sala de şedinţă, de faţă cu toţi consilierii, 

arătând fiecare buletin de vot asistenţei şi declară viceprimar pe domnul Olăraşu Mircea cu 7 voturi din 13. 
Se dă citire proiectului de hotărâre care consemnează alegerea viceprimarului, se supune la vot şi se aprobă 
în unanimitate. Hot. nr. 33.  

În continuare, preşedintele de şedinţă anunţă că, în conformitate cu dispoziţiile art.54 din Legea 
nr.215/2001, republicată, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local, după 
constituire, Consiliul local îşi organizează comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate. Se 
supune la vot organizarea unui număr de 3 comisii pe domenii de activitate. Se supune la vot şi se aprobă în 
unanimitate. Se prezintă denumirea fiecăreia dintre cele 3 comisii aprobate şi numărul de membri, astfel: 

1. Comisia juridică şi de disciplină – cu un număr de 3 membri; 
2. Comisia de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţia mediului şi turism – cu un număr de 5 membri; 
3. Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie 

socială şi protecţie copii, tineret şi sport – cu un număr de 5 membri. 
Se trece la repartizarea consilierilor pe comisiile de specialitate. Astfel: 



1. Comisia juridică şi de disciplină. 
a. Toma Gheorghe, 
b. Vlăşceanu Vasile, 
c. Olăraşu Mircea 

2. Comisia de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecţia mediului şi turism. 

a. Năbârgeac Ion, 
b. Marcu Ion, 
c. Marcu Nicolescu Florentina, 
d. Robuleţ Gheorghe 
e. Vlăşceanu Vasile. 

3. Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie 
socială şi protecţie copii, tineret şi sport. 

a. Ceauşescu Luminiţa Maria, 
b. Pisică Marin, 
c. Flangea Niculina, 
d. Popa Anghel Adrian, 
e. Achim Gelu. 

Se dă citire proiectului de hotărâre întocmit de secretarul comunei, completat pe baza propunerilor 
din şedinţă şi se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi „pentru”. Hot. nr. 34. 

Urmează depunerea jurământului de către primarul ales al cărui mandat a fost validat prin hotărârea 
judecătorească nr. 1806 din 18.06.2008. Drept urmare, domnul consilier local STAN AUREL IONEL prezintă 
demisia din funcţia de consilier local. Ca urmare a demisiei se propune adoptarea unei hotărâri de constatare 
a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Stan Aurel Ionel. Se supune la vot si de 
aprobă cu unanimitate de voturi. Hot. nr. 35. 

Ca urmare a validării mandatului de primar, prin Hotărârea Judecătorească nr. 1806 din 18.06.2008, 
domnul STAN AUREL IONEL urmează să depună jurământul în cadru solemn, în Consiliul local nou constituit. 
Reprezentantul Prefectului – jurist Ifrim Elena – dă citire sentinţei civile de validare a mandatului de primar. 
Primarul comunei citeşte jurământul prevăzut la art.32, alin.(1) din Legea nr. 215/2001, conform art.60, 
alin.(1) – (2) din Legea nr. 215/2001. 

După terminarea problemelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei de constituire se trece la punctul 9 
„Diverse”. 

Se ia în discuţie propunerea de revenire asupra hotărârii nr. 9 din 11 martie 2008, cu privire la 
instrumentarea proiectului FEADR „MODERNIZAREA REŢELEI DE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA CUZA 
VODĂ, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI”, cu precizarea că trebuie împuternicit / numit reprezentant legal noul primar al 
comunei Cuza Vodă – dl. Stan Aurel Ionel. Se dă citire proiectului de hotărâre, se supune dezbaterii şi se 
aprobă cu unanimitate de voturi. Hot. nr. 36. 

O ultima problemă supusă dezbaterii, tot în cadrul punctului DIVERSE de pe ordinea de zi, este 
validarea mandatului de consilier local al domnului BOTEA GABRIEL (PSD), supleant în locul vacant rămas ca 
urmare a demisiei domnului Stan Aurel Ionel – primarul nou ales. Se ia act de raportul Comisiei de validare 
şi se supune dezbaterii. Se aprobă cu unanimitate de voturi. Hot. nr. 37. 

Epuizându-se problemele expuse pe ordinea de zi şi nemaifiind discuţii cu privire la cele prezentate, 
şedinţa se declară închisă. Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare, din 
care unul pentru afişare, conform L.52/2003, şi unul pentru la dosar. 

 
Preşedinte de şedinţă, 

Năbârgeac Ion 
DATA,       ÎNTOCMIT, 

  

                         26 IUNIE 2008 
 


