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PROCES-VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Dolj 

din data de 16.11.2020 

 

 

 

 Ședința este deschisă de domnul Dorin Cosmin Vasile, Președintele 

Consiliului Județean Dolj. La ședință participă din partea Instituției Prefectului – 

Județul Dolj domnul Nicușor Roșca – Prefectul Județului Dolj și domnul Eugen 

Marinescu. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bună ziua! Începem cu prezența consilierilor 

județeni pe care o face doamna secretar. 

Doamna Anda Nicolae – Secretarul General al Județului face apelul nominal 

al consilierilor județeni în ordine alfabetică, toți cei 36 de consilieri fiind prezenți. 

 

* 

  Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ne întâlnim în a doua ședință a Consiliului 

Județean Dolj din legislatura 2020-2024. Intrăm direct în subiect și supun votului 

dvs. proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? – 37 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. 

Abțineri? – nu sunt. 

 În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate ordinea de zi 

prezentată (37 de voturi).  

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Intrăm în ordinea de zi și la punctul 1 avem: 

Depunerea jurământului prevăzut la art.117 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, de către supleanții ale căror mandate de consilieri 

județeni au fost validate prin încheiere civilă, pronunțată de Tribunalul Dolj în 

Dosarul nr.8131/63/2020. 

Doamna secretar are și încheierea de la tribunal și va face apelul în ordine 

alfabetică pentru colegii care vor veni la pupitru să depună jurământul. 

Doamna Anda Nicolae: Mulțumesc, domnule președinte! O să dau citire 

dispozitivului încheierii pronunțate de Tribunalul Dolj în Dosarul nr.8131/63/2020: 

”Instanța admite cererea formulată de petentul Consiliul Județean Dolj prin 

secretarul general al județului Dolj, cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Unirii 

nr.19, județul Dolj. Instanța dispune validarea mandatelor pentru funcția de consilier 

județean a următorilor candidați supleanți declarați aleși în urma alegerilor locale 

din data de 27 septembrie 2020, organizate în Circumscripția Electorală Județeană 

nr.17 Dolj: Scărlătescu Lucian-Cristian, Mateință Constantin-Ovidiu, Mărgărit 
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Dorin-Constantin, Marcinschi-Moanță Adriana-Lorena, Gîdea Constantin Cosmin, 

Bosoancă Silviu-Cosmin și Marinescu Nicu. De asemenea instanța dispune 

invalidarea mandatelor următorilor candidați supleanți declarați aleși în Consiliul 

Județean Dolj în urma alegerilor locale din data de 27.09.2020, organizate în 

Circumscripția Electorală Județeană nr.17 Județul Dolj: Vîlcu Sorin-Cosmin, 

Mogoșanu Constantin, Tilea Marius-Robert și Safta Eugen. Această încheiere a 

rămas definitivă prin neapelare”. 

Acum o să invit în ordine alfabetică consilierii județeni supleanți pentru 

depunerea jurământului, însă vom începe cu doamna Jianu Mihaela-Roxana care la 

ședința precedentă s-a aflat în incapacitate temporară de muncă. 

 

* 

Doamna Jianu Mihaela-Roxana și consilierii județeni supleanți mai sus citiți 

depun jurământul prevăzut la art.117 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 

îl semnează în două exemplare. 

* 

Doamna Anda Nicolae: Îl invit la pupitru pe domnul consilier județean Triță 

Dan-Alexandru care la ședința precedentă a depus jurământul on-line, însă acum 

trebuie doar să semneze formularul.  

Domnul Triță Dan-Alexandru semnează jurământul. 

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Vă mulțumesc! Trecem la punctul nr.2 al ordinii 

de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea și organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Dolj, ca urmare a constituirii noului 

Consiliu Județean Dolj în data de 03 noiembrie 2020.  

Acum suntem în formulă completă, suntem toți consilierii în sală. Vă mai spun 

încă o dată că mă bucur că vom face parte din această echipă în următorii patru ani 

și avem obiective frumoase. Le spunem ”Bun venit!” noilor consilieri și ca un 

preambul am discutat cu fiecare partid în parte, cu fiecare lider de grup sau lider de 

organizație județeană, după caz și am luat în calcul fiecare opțiune în funcție de 

doleanța și pregătirea profesională a fiecărui consilier. Am să le dau citire. Comisiile 

sunt cele șase pe care le-am aprobat prin noul Regulament în anul 2019. Sunt 3 

comisii cu câte 7 membri și 3 comisii cu câte 5 membri. Cred că cel mai bine ar fi 

să vi le citesc și să le votăm în bloc dacă nu s-a mai schimbat vreo opțiune.   

Comisia de specialitate nr.1: ”Studii, prognoze social-economice, buget 

finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului Dolj”, compusă 

din 7 membri și având următoarea componență: 
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Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Apartenența 

politică 

1. NEAȚU-BRECIUGĂ MIHAIL-ADRIAN PSD + ALDE 

2. VELIȘCU CARMEN-ALINA PSD + ALDE 

3. PANTILIMON MARIUS-COSMIN PSD + ALDE 

4. BICĂ OANA-CLAUDIA PSD + ALDE 

5. DRÎGNEI DANIEL PNL 

6. GÎDĂR ALEXANDRU PNL 

7. SOARE MIHAI PNL 

 

 

  Comisia de specialitate nr.2: ”Organizarea și dezvoltarea urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, monumente istorice”, 

compusă din 7 membri și având următoarea componență: 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Apartenența 

politică 

1. MARIN MARIAN-VIOREL PSD + ALDE 

2. DURLE DUMITRU-COSMIN PSD + ALDE 

3. LUICĂ DOREL PNL 

4. MARCINSCHI - MOANȚĂ ADRIANA -

LORENA 

PNL 

5. NISIPEANU MARIAN PRO ROMÂNIA 

6. GÎDEA CONSTANTIN-COSMIN PRO ROMÂNIA 

7. STĂNCULESCU ANIȘOARA PMP 

 

 Comisia de specialitate nr.3: ”Amenajarea și dezvoltarea rurală, servicii 

publice și comerț”, compusă din 5 membri și având următoarea componență: 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Apartenența 

politică 

1. BĂRĂGAN STELIAN PSD + ALDE 

2. SCĂRLĂTESCU LUCIAN-CRISTIAN PSD + ALDE 

3. TRANDAFIR ȘTEFAN-CRISTIAN PNL 

4. TRIȚĂ DAN ALEXANDRU PNL 
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5. MARINESCU NICU PER 

 

  Comisia de specialitate nr.4: ”Activități științifice, învățământ, sănătate, 

cultură, tineret și sport”, compusă din 7 membri și având următoarea 

componență: 

 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Apartenența 

politică 

1. STĂNESCU NICULINA-EUGENIA  PSD + ALDE 

2. RĂDOI IONUȚ-MIHAI PSD + ALDE 

3. CERCEL NINEL PSD + ALDE 

4. JIANU MIHAELA-ROXANA PNL 

5. MĂRGĂRIT DORIN-CONSTANTIN PNL 

6. SOLOMON ANTONIE PER 

7. BOSOANCĂ SILVIU-COSMIN PMP 

 

Comisia de specialitate nr.5: ”Administrație publică locală, apărarea 

ordinii publice, relații cu societatea civilă, relații externe”, compusă din 5 

membri și având următoarea componență: 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Apartenența 

politică 

1. NEDELESCU GHEORGHE PSD + ALDE 

2. BICĂ GHEORGHE PSD + ALDE 

3. PĂSCULESCU VETA  PNL 

4. IRINEI MARIAN-IOAN PNL 

5. STANCIU OCTAVIAN-PAUL PRO ROMÂNIA 

 

 Comisia de specialitate nr.6: ”Protecție socială, protecția copilului, 

juridic”, compusă din 5 membri și având următoarea componență: 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Apartenența 

politică 

1. NICOLA TEODOR-ALIN PSD + ALDE 

2. MATEIȚĂ CONSTANTIN-OVIDIU PSD + ALDE 
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3. ILINCA ADINEL-IONEL PSD + ALDE 

4. CĂLIN COSMIN-PETRUȚ PNL 

5. GĂTĂJESCU ALEXANDRU-FLORIAN PNL 

 

Vă consult dacă sunt observații? Nu sunt. 

Supun votului dvs., în bloc comisiile de specialitate ale Consiliului Județean 

Dolj pentru acest mandat. Cine este pentru? – 37 de voturi.  Împotrivă? – nu sunt. 

Abțineri? – nu sunt. 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate denumirea și 

componența nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Dolj 

în forma prezentată. 

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ca și procedură trebuie să luăm o pauză de 10 

minute, timp în care va fi redactată hotărârea, va fi înaintată Instituției Prefectului-

Județul Dolj pentru emiterea vizei de legalitate, iar consilierii județeni vor lua act de 

această hotărâre. 

În același timp comisia juridică trebuie să se întrunească, să întocmească un 

proces-verbal privind avizarea sau neavizarea punctului nr.3 al ordinii de zi cu 

privire la alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Dolj. 

Doamna Anda Nicolae: Comisia nr.6 va coborî la sala 40. 

 

* 

Urmează o pauză de 10 minute. 

 

* 

Se reiau lucrările ședinței. 

Dl. Cosmin Călin: Eu vreau să fac un anunț. Având în vedere că ați declarat 

că aveți majoritatea constituită, sper că alegeți niște vicepreședinți care să-și facă 

treaba și să putem să ducem la bun sfârșit aceste proiectele propuse. Noi, grupul de 

consilieri PNL nu vom participa la acest vot. Vă lăsăm să vă desfășurați în continuare 

activitatea și  sper să alegeți cum trebuie. Mulțumesc! 

Dna. Anișoara Stănculescu: Și grupul de consilieri PMP de asemenea. Vă 

dorim succes!  

 

* 

Consilierii județeni ai Partidului Național Liberal: Gîdăr Alexandru, Jianu 

Mihaela-Roxana, Triță Dan-Alexandru, Păsculescu Veta, Irinei Marian-Ioan, Călin 

Cosmin-Petruț, Drîgnei Daniel, Gătejescu Alexandru-Florian, Soare Mihai, Luică 
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Dorel, Trandafir-Ștefan Cristian, Mărgărit Dorin-Constantin, Marcinschi-Moanță 

Adriana-Lorena și consilierii județeni ai Partidului Mișcarea Populară: Stănculescu 

Anișoara, Bosoancă Silviu-Cosmin părăsesc sala de ședință și nu participă la votarea 

vicepreședinților consiliului județean.  

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Vom face încă o dată prezența să fim siguri.  

Se face prezența nominal, în ordine alfabetică și se constată că sunt prezenți 

în sală 21 de consilieri. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Dau citire avizului comisiei de specialitate nr.6 – 

”Protecție socială, protecția copilului, juridic” asupra proiectului de hotărâre privind 

alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Dolj. ”Comisia întrunită în data 

de 16.11.2020 a luat în dezbatere referatul de aprobare întocmit de Serviciul 

Coordonare Protecție Socială, Secretariat, Administrativ, precum și raportul 

Serviciului Juridic, Administrație Locală și în urma dezbaterilor hotărăște avizarea 

favorabilă a proiectului de hotărâre. 5 voturi ”pentru” din 5 membri”. Au semnat toți 

membrii comisiei.  

Ca și procedură ar trebuie să alegem o comisie de numărare a voturilor. Chiar 

dacă secretarul general are astfel de atribuții este bine să avem și o astfel de comisie. 

În condițiile acestea, propun ca din această comisie să facă parte  2 membri de la 

PSD, un membru de la PER, un membru de la PRO ROMÂNIA și secretarul general 

al județului. Propun din partea grupului PSD+ALDE-PER, dacă mi se permite, să 

facă parte din această comisie: Rădoi Ionuț-Mihai, Bărăgan Stelian și Durle Cosmin 

iar de la PRO ROMÂNIA aștept o propunere de membru în comisie. Este propus 

domnul Nisipeanu Marian. 

Așteptăm propuneri pentru funcțiile de vicepreședinți. Tot eu vă propun, în 

numele grupului de consilieri PSD+ALDE-PER, pentru funcțiile de vicepreședinți 

pe domnii Solomon Antonie și Neațu-Breciugă Mihail-Adrian și întreb dacă din sală 

mai sunt alte propuneri? Nu sunt. 

Vom face o pauză de câteva minute pentru tipărirea buletinelor de vot, pentru 

a putea trece la vot secret. 

* 

Se face o pauză de câteva minute pentru tipărirea buletinelor de vot. 

 

* 

Se reiau lucrările ședinței.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Să trecem la vot. Buletinul de vot arată astfel, cu 

opțiunile ”da” și ”nu” pentru fiecare din cele două propuneri. Cu cine sunteți de 

acord bifați ”da”, persoana cu care nu sunteți de acord bifați ”nu”. Dacă sunteți de 

acord cu amândoi bifați ”da” la amândoi, dacă nu sunteți de acord cu amândoi bifați 
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”nu” la amândoi. Dacă vă abțineți înseamnă ”nu” la amândoi pentru că și o abținere 

se consideră vot împotrivă. O să fiți strigați de doamna secretar în ordine alfabetică, 

luați buletinul de vot, mergeți în cabină și votați, apoi depuneți buletinul în urmă.  

Consilierii județeni: Bărăgan Stelian, Bică Gheorghe, Bică Oana-Claudia, 

Cercel Ninel, Gîdea Constantin-Cosmin, Ilinca Adinel-Ionel, Marin Marian-Viorel, 

Marinescu Nicu, Mateiță Constantin-Ovidiu, Neațu-Breciugă Mihail-Adrian, 

Nedelescu Gheorghe, Nicola Teodor-Alin, Nisipeanu Marian, Pantilimon Marius-

Cosmin, Rădoi Ionuț-Mihai, Scărlătescu Lucian-Cristian, Solomon Antonie, Stanciu 

Octavian-Paul, Stănescu Niculina-Eugenia, Velișcu Carmen-Alina, Durle Dumitru-

Cosmin și domnul președinte Vasile Dorin-Cosmin primesc buletine de vot, votează 

secret în cabina de vot și apoi depun buletinele în urnă.  

Comisia de numărare a voturilor se retrage împreună cu secretarul județului, 

deschid buletinele de vot și numără voturile. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: În urma numărării voturilor avem următorul 

rezultat: Neațu-Breciugă Mihail-Adrian 20 de voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă” 

și Solomon Antonie 21 de voturi ”pentru” și 1 vot ”împotrivă”. Ținând cont că erau 

necesare minimum 19 voturi ”pentru” domnul Neațu-Breciugă Mihail-Adrian și 

domnul Solomon Antonie sunt noii vicepreședinți ai Consiliului Județean Dolj. 

Ședința noastră se apropie de final, dacă domnii vicepreședinți aleși doresc să 

adreseze câteva cuvinte, iar la final domnul prefect dorește să transmită un mesaj. 

Dl. Mihail-Adrian Neațu-Breciugă: Domnule președinte, domnule prefect, 

stimați colegi, țin să vă mulțumesc pentru votul de încredere acordat. Mulțumesc 

colegilor de la toate partidele politice care sunt prezente în sală. Este un mesaj pe 

care trebuie să-l transmitem către toți locuitorii județului Dolj că bătălia electorală 

s-a terminat pe 27 septembrie. Noi trebuie să punem osul la treabă să muncim pentru 

oameni până în septembrie 2024 indiferent de culoarea politică pe care o avem. Încă 

o dată vă mulțumesc pentru votul de încredere pe care mi l-ați acordat și vă asigur și 

pe această cale că voi face tot ce îmi stă în putință pentru binele acestui județ. 

Mulțumesc! 

Dl. Antonie Solomon: Domnule prefect, domnule președinte al consiliului 

județean, doamna secretar, doamnelor și domnilor colegi, vă mulțumesc, vă 

mulțumesc, vă mulțumesc! 

Dl. Nicușor Roșca: Vreau să felicit noul consiliu județean care a fost întrunit 

astăzi în totalitate, supleanții au depus astăzi jurământul, au fost aleși cei doi 

vicepreședinți. Vreau să  vă urez succes cum am urat și în întâlnirea anterioară când 

au depus jurământul ceilalți consilieri și domnul președinte al consiliului județean. 

Doresc să luăm cele mai bune decizii în ședințele ordinare și extraordinare ale 

consiliului județean, cele mai bune hotărâri și să facem cele mai bune investiții 

pentru doljeni și pentru craioveni. 
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Felicitări încă o dată domnilor vicepreședinți ai Consiliului Județean Dolj! 

Sănătate! Toate cele bune!    

Dl. Dorin Cosmin Vasile: În încheiere doresc să vă aduc două informații: o 

să fiți anunțați pentru următoarea ședință și atunci comisiile se vor întâlni mai 

devreme cu o zi, două, depinde de tipul de ședință pe care o vom avea, vor trebui să-

și aleagă din rândul membrilor un președinte și un secretar. Următoarea ședința ar 

putea să fie foarte curând, sunt diverse situații și este posibil să intervenim și noi să 

sprijinim Spitalul de Urgență pe secțiile unde este nevoie. 

Mulțumesc! Să ne auzim cu bine. 

 

Se încheie lucrările ședinței! 

 

 

PREȘEDINTE          SECRETAR GENERAL 

        AL JUDEȚULUI 

DORIN COSMIN VASILE 

                  ANDA NICOLAE 


