ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 8759/24.06.2016
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 24 Iunie2016, în şedinţa de constituire
a Consiliului Judeţean Călăraşi
Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Iacob George, Prefect al Instituției Prefectului
Județului Călărași.
La lucrările şedinţei au participat 31 din 31 de consilieri judeţeni în funcţie.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- doamna Gorghiu Alina – Copreședinte PNL;
- primari ai unităților administrativ-teritoriale din județul Călărași;
- consilieri locali;
- directori din aparatul de specialitate al direcțiilor subordonate Consiliului Județean Călărași;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- cetățeni din județului Călărași;
- reprezentanţi ai mass – media.
Domnul Iacob George:
Doamnelor, domnilor bine ați venit la acest eveniment important din viața județului, vă
mulțumesc pentru participare și pentru interesul acordat acestui eveniment. Ca urmare a
prerogativelor ce îmi revin, am emis Ordinul privind convocarea consilierilor declarați aleși la ședința
de constituire a Consiliului Județean Călărași. Ordinea de zi o veți afla deîndată, iar ordinul sună în
felul următor:
Art. 1 – Consilierii județeni declarați aleși în urma alegerilor locale din 05.06.2016 sunt
convocați să participe la ședința de constituire a Consiliului Județean Călărași la data de 24.06.2016,
ora 1800. Secretarul județului participă în mod obligatoriu la ședința de constituire.
Art. 2 – Ședința de constituire a Consiliului Județean Călărași are următorul proiect al ordinii de
zi:
1.Alegerea Comisiei de validare;
2.Validarea mandatelor consilierilor județeni;
3.Depunerea jurământului de către consilierii validați;
4.Declararea consiliului județean ca legal constituit;
5. Alegerea președintelui consiliului județean;
6. Alegerea vicepreședinților consiliului județean;
7. Constituirea comisiilor de specialitate, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor
fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri.
Domnule secretar, vă rog să faceți prezența domnilor consilieri județeni.
(Domnul secretar al județului face prezența în ordinea alfabetică a domnilor consilieri județeni).
Domnul Tudone Dumitru:
Având în vedere că sunt prezenți 31 consilieri din 31, ședința este statutară. Sunt invitați la
prezidiu consilierul cel mai în vârstă, domnul Magearu Anton, însoțit de cei mai tineri consilieri, domnii
Pandea Ciprian și Marin Ioan, pentru a prezida lucrările ședinței până la alegerea președintelui
consiliului județean.
Domnul Magearu Anton:
Stimați consilieri, supun la vot ordinea de zi.
Domnul Samoilă Ion:
Am un amendament la ordinea de zi și anume: propun ca punctul nr. 7, constituirea comisiilor
de specialitate, să fie discutat în prima ședință extraordinară.
Domnul Magearu Anton:
Supun la vot amendamentul formulat de domnul Samoilă Ion.
În unanimitate aprobat.
Domnul Magearu Anton:
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Supun la vot ordinea de zi cu amendamentul mai sus aprobat.
În unanimitate aprobată.
Domnul Magearu Anton:
Proiectul de hotărâre nr. 1 privind alegerea Comisiei de validare.
Dau cuvântul secretarului județului să prezinte procedura de constituire a Comisiei de validare.
Domnul Tudone Dumitru:
În conformitate cu prevederile art. 2 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a
consiliului județean, Comisia de validare este compusă din 5 membri. Conform procentajului obținut în
urma alegerilor locale din 05.06.2016, PNL a obținut 54,83%, PSD a obținut 38,70%, iar ALDE a
obținut 6,45%. În urma acestor procentaje, făcându-se un calcul simplu prin regula de 3 simple,
reprezentarea în comisie de 5 membri este următoarea: PNL are 2,74 locuri, PSD are 1,93 locuri, iar
ALDE are 0,32 locuri. În această situație, 3 locuri revin PNL, 2 locuri revin PSD și 0 locuri ALDE
deoarece este sub 0,5 și nu este un mandat întreg. Această Comisie de validare are și 3 supleanți.
Propun ca pentru cei 3 supleanți să fie câte un reprezentant din cadrul fiecărui partid.
Domnul Magearu Anton:
Având în vedere cele prezentate de domnul secretar, rog partidele să facă propuneri.
Domnul Dinulescu Marian:
Din partea grupului PNL, propun pe domnii Rogoz Nicolae, Deculescu Valentin Dumitru și
Rădulescu Gabriel, iar ca supleant îl propun pe domnul Filimon Mihai.
Domnul Samoilă Ion:
Din partea grupului PSD, propun pe domnii Vrăjitoru Sorinel și Vîrtejanu Liviu, iar ca supleant o
propun pe doamna Munteanu Laura Cristina.
Domnul Dumbravă Virgil Marian:
Din partea grupului ALDE, îl propun ca supleant pe domnul Șerban Jenel.
Domnul Magearu Anton:
Supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerile menționate mai sus.
În unanimitate aprobat.
Domnul Magearu Anton:
Propun să facem o scurtă pauză până când membri Comisiei de validare vor alege un
președinte și un secretar.
(Domnii consilieri părăsesc sala pentru o scurtă pauză)
Domnul Magearu Anton:
Domnul Rădulescu Gabriel, este rugat să dea citire procesului verbal pentru alegerea
președintelui și secretarului Comisiei de validare.
Domnul Rădulescu Gabriel:
Domnule prefect, onorată asistență, cu majoritate membrilor ce compun comisia de validare,
domnul Rădulescu Gabriel a fost ales președinte, domnul Vîrtejanu Liviu a fost ales secretar, iar
domnii Vrăjitoru Sorinel Marian, Deculescu Valentin Dumitru și Rogoz Nicolae au fost aleși membri.
(Domnul Rădulescu Gabriel dă citire în continuare, listei nominale cu consilierii județeni
propuși pentru validare)
Domnul Magearu Anton:
Mulțumim domnule președinte.
Proiectul de hotărâre nr. 2 privind validarea mandatelor consilierilor județeni
Îl rog pe domnul secretar să dea citire în ordinea alfabetică listei cu consilierii județeni, în
vederea validării fiecărui consilier în parte.
Domnul Tudone Dumitru:
Pentru a putea fi validat, fiecare consilier va trebui să întrunescă majoritatea consilierilor
prezenți, iar cel strigat nu participă la vot.
(Domnul secretar al județului strigă în ordinea alfabetică fiecare consilier județean. Toți
consilierii județeni au fost validați cu unanimitate de voturi)
Domnul Magearu Anton:
Supun la vot proiectul de hotărâre nr. 2.
În unanimitate aprobat.
Continuăm cu depunerea jurământului de către consilierii validați.
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Dau cuvântul domnului secretar al județului pentru a vă prezenta procedura și să dea citire
jurământului.
Domnul Tudone Dumitru:
Voi da citire jurământului, iar ulterior, tot în ordinea alfabetică în urma strigării numelui, fiecare
consilier vine în față, pune mâna stângă pe Biblie și pe Constituție, iar cu mâna dreapta ridicată spune
”jur”, după care semnează jurământul și se retrage.

”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 Călărași”
Așa să-mi ajute Dumnezeu!
(Domnii consilieri sunt invitați în ordinea alfabetică să depună jurământul)
Domnul Magearu Anton:
Proiectul de hotărâre nr. 3 privind declararea consiliului județean ca legal constituit
Având în vede că s-a depus jurământul de către toți consilierii, supun la vot proiectul de
hotărâre privind declararea consiliului județean ca legal constituit.
În unanimitate aprobat.
Proiectul de hotărâre nr. 4 privind alegerea președintelui consiliului județean
Rog partidele să facă propuneri în acest sens.
Domnul Dinulescu Marian:
Din partea PNL, îl propun pe domnul Iliuță Vasile.
Domnul Samoilă Ion:
Din partea PSD, îl propun pe domnul Cristodor Dan Eugen.
Domnul Magearu Anton:
Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog secretariatul să pregătească buletinele de vot.
(Domnii consilieri părăsesc sala pentru o scurtă pauză)
Domnul Magearu Anton:
Buletinele de vot sunt pregătite, iar înainte de a începe procedura de vot, îl rog pe domnul
secretar al județului să explice procedura de vot.
Domnul Tudone Dumitru:
Pe buletinul de vot sunt două poziții cu numele celor doi candidați, iar dumneavoastră veți bara
cu o linie numele candidatului pe care nu doriți să fie ales.
Domnul Iliuță Vasile:
Adică se taie.
Domnul Tudone Dumitru:
Se taie cu o linie numele candidatului pe care nu doriți să fie ales.
(Domnii consilieri sunt invitați în ordinea alfabetică să voteze)
Domnul Magearu Anton:
Procedura de vot s-a încheiat, domnul președinte al Comisiei de validare este rugat să dea
citire procesului verbal de consemnare a votului.
Domnul Rădulescu Gabriel:
În urma votului secret, am constatat următoarele: domnul Iliuță Vasile a obținut 18 voturi
”pentru” și 13 voturi ”contra” din totalul de 31 consilieri județeni prezenți la vot, iar domnul Cristodor
Dan Eugen a obținut 13 voturi ”pentru” și 18 voturi ”contra” din totalul de 31 consilieri județeni prezenți
la vot.
În concluzie, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi ”pentru” și 13 voturi ”contra”,
ceea ce întrunește majoritatea necesară pentru a fi adoptat, iar domnul Iliuță Vasile a fost ales în
funcția de Președinte al Consiliului Județean Călărași.
Domnul Magearu Anton:
Felicitări domnule președinte și vă aștept ca la vârsta mea să fiți tot în politică! Vă invit la
prezidiu.
Dau citire proiectului de hotărâre.
Domnul Iliuță Vasile:
Vreau să vă mulțumesc, astăzi pentru mine este o zi și un moment destul de important în viață.
Ne bucurăm de prezența doamnei copreședinte PNL Alina Gorghiu, a doamnei Raluca Surdu deputat
PNL și a doamnei Maria Dragomir deputat, care sunt colegii mei în Parlament și care astăzi sunt cu
mine, vreau să le mulțumesc. Mulțumesc și familiei care este alături de mine astăzi, care au spus că
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această emoției trebuie s-o trăim împreună. Vă mulțumesc pentru că m-ați ajutat să trec peste multe
momente grele ale vieții, împreună cu voi am reușit și am depășit.
Domnule președinte Filipescu Răducu George pentru managementul politic pe care l-ați făcut
la Călărași atâția ani de zile, trebuie să vă mulțumim și dumneavoastră. Preiau mandatul de la
dumneavoastră cu multe responsabilități, știu că nu este un mandat ușor, este un mandat destul de
greu.
Îl felicit pe domnul consilier Cristodor Dan Eugen, președintele PSD pentru că a intrat în
competiție, n-ați câștigat, continuați, corect pentru că așa trebuie să fie în politică și cred că,
competițiile viitoare îmi vor da foarte mult, pentru că managerul politic Filipescu Răducu George știe
cum să le organizeze pentru ca să putem să le câștigăm, acestea fiind peste 6 luni și având o
încărcătură destul de mare și responsabilitate în zona de sud. Suntem PNL care a câștigat atâtea
competiții și încerc ca împreună să vă duc la victorii în continuare cu experiența pe care o am ca fost
primar de 4 mandate, unul întrerupt pentru că am câștigat și un mandat de parlamentar. Toată
experiența o pun în slujba primarilor și vreau să vă spun că sunt mândru pentru că sunt în această
echipă mare cu 37 de primari, cu zestrea pe care și noi fostul PDL am adus-o în această construcție
politică. Pentru toate acestea mulțumesc tuturor, vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-o dați ca
eu 4 ani de zile să conduc consiliul județean. Vă mulțumesc!
Și acum să continuăm. Domnule secretar, dați-mi vă rog suportul tehnic pentru a putea să
continuăm ședința.
Domnul Tudone Dumitru:
Trecem la următorul punct de pe ordine de zi, alegerea unui vicepreședinte. Domnii consilieri
trebuie să facă propuneri.
Proiectul de hotărâre nr. 5 privind alegerea unui vicepreședinte.
Domnul Iliuță Vasile:
Vreau să fac eu o propunere. Din partea PNL, îl propun pe domnul Dinulescu Marian.
Domnul Vrăjitoru Sorinel Marian:
Din partea PSD, îl propun pe domnul Samoilă Ion.
Domnul Tudone Dumitru:
Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog secretariatul să pregătească buletinele de vot.
(Domnii consilieri fac o scurtă pauză)
Domnul Tudone Dumitru:
Buletinele de vot sunt pregătite, iar procedura de vot este următoarea: pe buletinul de vot sunt
două poziții cu numele candidaților, iar dumneavoastră veți tăia numele pe ca nu doriți să fie ales.
(Domnii consilieri sunt invitați în ordinea alfabetică să voteze)
Domnul Iliuță Vasile:
Procedura de vot s-a încheiat, iar domnul președinte al Comisiei de validare este rugat să dea
citire procesului verbal de consemnare a votului.
Domnul Rădulescu Gabriel:
În urma votului secret, am constatat următoarele: domnul Dinulescu Marian a obținut 17 voturi
”pentru” și 14 voturi ”contra” din totalul de 31 consilieri județeni prezenți la vot, iar domnul Samoilă Ion
a obținut 14 voturi ”pentru” și 17 voturi ”contra” din totalul de 31 consilieri județeni prezenți la vot.
În concluzie, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi ”pentru” și 14 voturi ”contra”,
ceea ce întrunește majoritate necesară pentru a fi adoptat, iar domnul Dinulescu Marian a fost ales în
funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Călărași.
Domnul Tudone Dumitru:
Domnul vicepreședinte Dinulescu Marian este invitat la prezidiu.
Domnul Iliuță Vasile:
Felicitări domnule vicepreședinte!
Vreau să-l salut și pe domnul deputat Nicolae Aurel și pe domnul senator Tomoiagă Liviu. Vă
mulțumesc pentru că sunteți prezenți la această ședință importantă.
Continuăm ordinea de zi pentru alegerea celui de-al doilea vicepreședinte. Din partea PNL, îl
propun pe domnul Barbu Valentin.
Domnul Sbârcea Marian:
Din partea ALDE, îl propun pe domnul Șerban Jenel.
Domnul Tudone Dumitru:
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Dacă nu mai sunt alte propuneri, secretariatul să pregătească buletinele de vot.
(Domnii consilieri fac o scurtă pauză)
Domnul Tudone Dumitru:
Buletinele de vot sunt pregătite, iar procedura de vot este următoarea: pe buletinul de vot sunt
două poziții cu numele candidaților, iar dumneavoastră veți tăia numele pe care nu doriți să fie ales.
(Domnii consilieri sunt invitați în ordinea alfabetică să voteze)
Domnul Iliuță Vasile:
Procedura de vot s-a încheiat, iar domnul președinte al Comisiei de validare este rugat să dea
citire procesului verbal de consemnare a votului.
Domnul Rădulescu Gabriel:
În urma votului secret, am constatat următoarele: domnul Barbu Valentin a obținut 17 voturi
”pentru” și 14 voturi ”contra” din totalul de 31 consilieri județeni prezenți la vot, iar domnul Șerban
Jenel a obținut 14 voturi ”pentru” și 17 voturi ”contra” din totalul de 31 consilieri județeni prezenți la vot.
În concluzie, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi ”pentru” și 14 voturi ”contra”,
ceea ce întrunește majoritate necesară pentru a fi adoptat, iar domnul Barbu Valentin a fost ales în
funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Călărași.
Domnul Iliuță Vasile:
Domnul vicepreședinte Barbu Valentin este invitat la prezidiu. Sunteți parte a echipei de
conducere a consiliului județean în viitorii 4 ani.
Înainte de a încheia lucrările ședinței noastre de astăzi, vreau să dau cuvântul domnilor
vicepreședinți Dinulescu Marian și Barbu Valentin.
Domnul Dinulescu Marian:
Suntem într-o echipă nouă, doar eu sunt mai vechi și-mi pun toată experiența în slujba
consiliului județean și-n slujba comunității noastre. Am o experiență în domeniul administrației și vreau
să vă spun că această experiență va face să nu greșim. În cei 4 ani n-am greșit cu domnul Filipescu
Răducu George și nu o să greșim nici în viitorii 4 ani cu domnul președinte Iliuță Vasile și să vină
peste noi cine știe cine. Eu vă asigur că nu o să se întâmple acest lucru și toate proiectele noastre vor
fi realizate în slujba comunității. Vă mulțumesc!
Domnul Iliuță Vasile:
Domnule vicepreședinte Barbu Valentin, cred că pentru o funcție nouă pe care o dețineți astăzi
în administrația județeană, mă bucur ca secretarul general al partidului să facă parte din conducerea
Consiliului Județean Călărași.
Domnul Barbu Valentin:
Mulțumesc pentru aprecieri domnule președinte. În primul rând vreau să vă spun că este o
mare onoare pentru mine ca să fiu vicepreședinte al consiliului județean din partea PNL și în același
timp o mare responsabilitate. Toată echipa de la acest prezidiu sper că va reuși să ducă la bun sfârșit
proiectele care sunt în derulare și cu siguranță poate să obțină finanțări pentru noi proiecte. Vreau să
felicit echipa de la municipiu și având în vedere că și municipiul Călărași și județul Călărași are o
echipă complet liberală, gândiți-vă ce responsabilitate apasă pe umerii noștri. Vreau să cred că peste
4 ani electoratul, cetățenii ne vor da votul din nou dacă vom confirma, eu sunt convins că vom
confirma. Felicitări tuturor, mulțumesc tuturor!
Domnul Iliuță Vasile:
Domnul Filipescu Răducu George vrea să ne spună câteva cuvinte.
Domnul Filipescu Răducu George:
Eu le mulțumesc tuturor liberalilor din acest județ, le mulțumesc primarilor care au știut să-și
facă foarte bine treaba, le mulțumesc și adversarilor noștri pentru că am reușit să facem împreună o
campanie civilizată, nu am avut incidente majore, nu am ajuns pe posturi de televiziune sau la radio,
ne-am respectat reciproc și am demonstrat că suntem oameni civilizați, chiar dacă suntem în sudul
țării și nu neapărat în Ardeal. Este un moment care-mi face mare plăcere, pentru că am considerat că
o generație nouă cu oameni mai tineri. trebuie să conducă consiliul județean. Îmi aduc aminte că și eu
am preluat conducerea consiliului județean la vârsta domnului Iliuță Vasile. Îmi doresc să ajungă la
vârsta de 60 de ani în fotoliul acela, pe 3 mandate ale PNL, însemnând că PNL va deveni un partid
veșnic, ceea ce nu este poate chiar foarte bine. Îmi pare bine că o generație bună a făcut un pas în
spate și asta nu înseamnă că dispare, ci face un pas în altă direcție. Este bine ca ambiția,
corectitudinea și energia celor tineri să fie supravegheată de domnul Dinulescu Marian care este de
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vârsta mea și al cărui loc este bine meritat acolo. Ochiul lui mai experimentat și destul de bine
orientat, va aduce liniștea pe care toți ne-o dorim în consiliul județean. Eu mulțumesc tuturor pentru
ziua de astăzi, de asemenea mulțumesc și celor de la PSD, mulțumesc și celor de la ALDE. Trebuie
să depășim momentul acesta și de săptămâna viitoare, toată această echipă va lucra pentru județul
Călărași. Vă doresc tuturor spor la treabă!
Doamna copreședinte Gorghiu Alina vrea să vă adreseze și dânsa câteva cuvinte.
Doamna Gorghiu Alina:
Aici la Călărași este o mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră, la asemenea ședință
chiar nu am mai participat. Știți că a început ziua prost cu un Brexit dar se termină cu un eveniment
foarte reușit. Să știți că un președinte de partid nu are cum să-și dorească altceva decât să vadă că
prezidiul este plin de liberali și îi felicit în același timp pe toți competitorii politici, pentru că dacă la
Călărași a fost într-adevăr o campanie fără incidente și o campanie care până la urmă a arătat că
administrația liberală pe care domnul Filipescu Răducu George a condus-o atâția ani, a fost una de
succes. Îi felicit și pe primarii prezenți în sală, aveți o mare responsabilitate pentru Călărași, pentru
toată regiunea dumneavoastră pentru că sunteți zona din care bunele practici trebuie să fie
reverberate către celelalte județe cu care sunteți învecinați și aveți o responsabilitate pentru țară. Este
o perioadă nu foarte ușoară pentru Europa, mai ales în zona aceasta unde suntem noi. Este o
perioadă politică destul de agitată, va fi nevoie de multă stabilitate socială, politică și economică, iar
noi ca lideri politici, trebuie să prețuim performanța nu numai în județul Călărași, trebuie să o prețuim
peste tot. Sunt convinsă că rețeta de la dumneavoastră va ajunge să fie și în zone ca Ialomița, Giurgiu
și celelalte din împrejurimi. Vă doresc mult succes, să faceți o administrație curată și în interesul
cetățeanului! Baftă tuturor!
PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ,
Anton MAGEARU

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dumitru TUDONE

PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

Întocmit,
cons. Deliu Vetuța
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CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Direcţia Juridică şi Administraţie Publică
Comp. Cancelarie şi Editare Monitor Oficial
Nr. 8758/24.06.2016

MINUTA
şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Călăraşi
din data de 24.06.2016
Au fost prezenţi 31 de consilieri judeţeni din totalul de 31.
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:
1.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de validare din cadrul Consiliului
Județean Călărași
- proiectul de hotărâre a fost aprobat 2.Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor județeni aleși la data de
05.06.2016
- proiectul de hotărâre a fost aprobat 3.Proiect de hotărâre privind declararea Consiliului Județean Călărași ca legal constituit
- proiectul de hotărâre a fost aprobat 4.Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui Consiliului Județean Călărași
- proiectul de hotărâre a fost aprobat 5.Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean
Călărași
- proiectul de hotărâre a fost aprobat 6.Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean
Călărași
- proiectul de hotărâre a fost aprobat 7.Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate
- proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi -

SECRETARUL JUDEŢULUI
Dumitru TUDONE

Întocmit,
Deliu Vetuţa

