
R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Nr.  1843 din 22.06.2016

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 22.06.2016, în cadrul şedinţei de constituire a 

Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja 

 Şedinţa de constituire are loc, potrivit art. 30 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.  1 din Ordonanţa nr. 35/2002
pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru  de  organizare  şi  funcţionare  a  consiliilor  locale,  cu
modificările şi completările ulterioare, ca urmare a   Ordinului nr.  297 din 21.06.2016 al Prefectului
Judeţului Ialomiţa.

 La  şedinţa  de  constituire   participă  domnul  Novac,   reprezentantul  prefectului,  precum  şi
primarul ales, domnul Ion Mihai, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost
finalizată.

În baza ordinului prefectului, secretarul a întocmit invitaţia de şedinţă pe care a adresat-o fiecărui
consilier ales, în care se preciza data, locul şi ora desfăşurării şedinţei. 

Desfăşurătorul şedinţei de constiuire se prezintă astfel:
1. Convocarea în şedinţa de constituire
2. Deschiderea şedinţei de constituire
3. Şedinţa de constituire
4. Desfăşurarea propriu-zisă a şedinţei
5. Alegerea comisiei de validare
6. Validarea mandatelor
7. Depunerea jurământului şi declararea consiliului ca legal constituit
8. Alegerea preşedintelui de şedinţă
9. Alegerea viceprimarului
10. Organizarea comisiilor de specialitate
11. Închiderea şedinţei 

   Secretarul comunei Gheorghe Doja a întocmit lista cu persoanele ce compun prezidiul şedinţei
şi a efectuat prezenţa consilierilor invitaţi la şedinţă prin semnarea convocatorului, constatându-se că
toţi cei 11 consilieri locali aleşi ce au fost convocaţi sunt prezenţi, astfel că şedinţa se desfăşoară în
condiţii  legale  dacă  participă,  potrivit  art.  30  alin.  (2)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa  de  constituire  este  deschisă  de  secretar,  care  îl  invită  pe  cel  mai  în  vârstă  dintre
consilieri, domnul Curelea Ion precum şi pe cei doi asistenţi dintre cei mai tineri consilieri, domnul Ion
Florin şi domnul Slăniceanu Dragoş-Cătălin, care vor conduce şedinţa. 

Fiecare consilier a primit un dosar de şedinţă care  cuprinde următoarele:
- copie după ordinul prefectului de convocare a consiliului local;
- copie după procesul-verbal de constatare a rezultatului votării;
- copie a Ghidului privind incompatibilităţile şi conflictele de interese. 
După preluarea lucrărilor şedinţei de către cel mai în vârstă consilier local, ajutat de cei mai

tineri doi consilieri , s-a luat  o pauză în care s-au constituit grupurile de consilieri, potrivit prevederilor
Statutului  aleşilor  locali  din  Legea  nr.  393/2004,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  iar
secretarul  comunei a  prezentat 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. 

Primarul ales, domnul Ion Mihai,  care a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut
mandatul şi-a exprimat opţiunea pentru una din cele doua funcţii şi anume pentru cea de primar, pentru
a evita situaţia de incompatibilitate prevăzută de art. 88 lit. a) din Legea nr. 161/2003, cu modificările
şi completările ulterioare. S-a constatat şi  situaţia în care sunt unul dintre consilierii locali, domnul



Fuerea Sorin,  a fost ales şi consilier judeţean, aceşta  exprimându-şi opţiunea pentru una din cele
două mandate şi anume pentru cel de consilier judeţean.

În continuare se trece la desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare, potrivit art. 4
alin.  (2) din Regulament, propunerile ce s-au făcut fiind următoarele: din partea PNL  a fost
propus domnul Ion Florin, din partea PSD, a fost propus domnul Trifănescu Dănuţ, iar candidatul
independent şi cel de la Partidul Ialomiţenilor au făcut propunerea în persoana domnului Stere
Marian. Consilierii au decis, cu unanimitate ca doar cei  3 membri să facă parte din comisia de
validare, comisie constituită pentru perioada întregului mandat, cu unanimitate de voturi.

Astfel,  a  fost  adoptată  Hotărârea nr.  1  din 22.06.2016 privind  alegerea  Comisiei  de
validare a Consiliului local al  comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita.

Comisia de validare a mandatelor s-a retras într-o cameră separată, unde  a ales, din rândul
membrilor săi, un preşedinte şi un secretar, prin votul deschis al majorităţii membrilor ei, potrivit
art. 5 din Regulament. 

Comisia  de  validare  a  încheiat   procesul-verbal   în  care  sunt  elaborate  propunerile  de
validare  a  mandatelor,  potrivit  art.  31  alin.  (3)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.
215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit art. 31 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată,
cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  comisia  de  validare  a  examinat  legalitatea  alegerii
fiecărui consilier şi a propus consiliului local validarea mandatelor. În acest sens se vor verifica: 

 condiţiile  de  eligibilitate  prevăzute  de  art.  4  din  Legea  nr.  115/2015,  cu
modificările şi completările ulterioare, pentru cetăţenii români:

- să aibă drept de vot;
- vârsta cel puţin 23 de ani;
-  domiciliul  pe  teritoriul  unităţii  administrativ-teritoriale  în  care  urmează  să  fie

aleşi;
- să nu le fie interzisă asocierea în partidele politice, potrivit art. 40 alin. (3) din

Constituţia României, republicată; 
 procesul-verbal pentru consiliul local încheiat de biroul electoral de circumscripţie

comunală, privind toate operaţiunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea
rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor, prevăzut în art. 103 alin. (1) din
Legea 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 dosarul format din procesele-verbale, primit de la birourile electorale ale secţiilor
de  votare,  sigilat  şi  semnat  de  preşedintele  şi  membrii  biroului  electoral  de
circumscripţie, potrivit art. 103 alin. (5) din Legea 115/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.

 certificatul doveditor al alegerilor pentru fiecare consilier local, eliberat de biroul
electoral  de  circumscripţie  comunală,  prevăzut  de  art.  103 alin.  (8)  din  Legea
115/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul certificatului a fost
aprobat prin Hotararea nr. 7/2016 a Autoritatii Electorale Permanente.

 apartenenţa  candidaţilor  la  partidul  politic,  pe  a  cărei  lista  au  fost  aleşi,  în
momentul  validării;  aceasta  se  concretizează  în  confirmarea  în  scris,  sub
semnătura  conducerii  judeţene  a  partidului  politic  că  respectivul  candidat  face
parte din partidul politic respectiv.

 dovada  depunerii  raportului  financiar  la  Autoritatea  Electorala  Permanenta
conform  art.  47  alin.  (1)  din  Legea  nr.  334/2006  privind  finanţarea  activităţii
partidelor  politice  şi  a  campaniilor  electorale,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.

     Validarea  mandatelor  s-a  făcut,  în  ordine  alfabetică,  cu  votul  deschis  al  majorităţii
consilierilor prezenţi la şedinţă. 
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Persoana al cărei mandat este supus validării nu a participat la vot, conform art. 31 alin.
(5)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare. 

Rezultatul validarii mandatelor s-a  consemnat în Hotărârea nr. 2 din 22.06.2016 privind
validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 05.06.2016,  ce compun Consiliul
local  al comunei Gheorghe Doja. 

După  validare,   consilierii  locali  au  depus  jurământul  prevăzut  la  art.  32  din  Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
     Potrivit art.  32 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată,
consilierii locali ale căror mandate au fost validate, au depus în faţa consiliului local următorul
jurământ în limba română: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot
ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Gheorghe Doja. Aşa
să-mi ajute Dumnezeu!". 

Potrivit art. 8 alin. (2) din Regulament, jurământul s-a depus după următoarea procedură:
secretarul comunei Gheorghe Doja a dat  citire jurământului, după care consilierii validaţi s-au
prezentat, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se afla un exemplar
din Constituţie şi Biblie. Consilierii, în ordine alfabetică a numelui,  au pus mâna stângă atât pe
Constituţie cât şi pe Biblie, si au pronunţat cuvântul „jur”, după care au semnat jurământul de
credinţă, imprimat pe un formular special. 

După  depunerea  jurământului  de  către  toţi  consilierilor  locali  validaţi,  preşedintele  de
vârstă  a  declarat  consiliul  legal  constituit,  potrivit  art.  38  alin.  (2)  din  Legea  nr.  215/2001,
republicată, consiliul local exercitându-şi mandatul de la data constituirii până la data declarării
ca legal constituit a consiliului nou-ales. 

Declararea  consiliului  ca  legal  constituit  s-a  constatat  prin  Hotărârea  nr.  3  din
22.06.2016  privind declararea Consiliului local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  ca
legal  constituit,  potrivit  art.  34  alin.  (2)  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 8 alin. (6) din Regulament. 

După declararea consiliului local ca legal constituit s-a  procedat la alegerea preşedintelui
de  şedinţă,  potrivit  art.  35  alin.  (1)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.  Domnul  Curelea  Ion  propunându-l  pe
domnul  Gogoţ  Clementin  şi  fiind  singura  propunere,  cu  unanimitate  de  voturi  fost  adoptată
Hotărârea nr. 4 din 22.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 

În continuare s-a început procedura  pentru alegerea viceprimarului comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa.

S-au făcut propuneri de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, de către grupurile de
consilieri,  astfel:  Slăniceanu Dragoş-Cătălin  (Partidul  Social  Democrat)  l-a  propus  pe  Gogoţ
Clementin (Partidul Social Democrat),  Rotaru Monica (Partidul Naţional Liberal) l-a propus pe
Vlăsceanu  Puiu,  iar  Curelea  Ion  (Candidat  Independent)  s-a  autopropus.  După  înregistrarea
candidaturilor s-a luat o pauză în timpul căreia s-au  completat buletinele de vot.
    Exercitarea votului s-a făcut într-o cabină special amenajată, folosindu-se  modalitatea
prevăzută de art.11 din Regulament, astfel: fiecare consilier a primit un singur buletin de vot pe
care au fost   trecute numele celor 3 candidaţi,  în  ordinea în care au fost  făcute propunerile,
intrând  în  cabină,  din  lista  candidaţilor  fiind  barate  printr-o  linie  orizontală  numele  tuturor
candidaţilor  pe  care  consilierul  nu doreşte  să îi  aleagă,  pe  buletin  rămânând nebarat  numele
consilierului pe care doreşte să  îl aleagă.

Nici unul dintre  candidaţi nu a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie (Gogoţ
Clementin  a obţinut 5 voturi,  Vlăsceanu Puiu tot 5 voturi, iar Curelea Ion 1 vot).

Aflându-ne în situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută mai sus, s-a organizat
un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care au participat candidaţii situaţi pe primele
două locuri. La al doilea tur de scrutin nu a putut fi declarat ales viceprimar, nici unul dintre cei
doi candidaţi, întrucât Gogoţ Clementin  a obţinut 5 voturi, iar Vlăsceanu Puiu tot 5 voturi, un vot



fiind nul, numele ambilor candidaţi fiind barate.               Consilierii locali au decis că vor mai
negocia şi că în următoarea şedinţă de consiliu vor relua procedura de vot, în vederea alegerii
viceprimarului.

Comisia  de  validare  a  constatat  că  nu   se  poate  adopta  o  hotărâre  pentru  alegerea
viceprimarului.

Nefiind  finalizată  procedura de validare a mandatului primarului ales, acesta nu a putut
depune jurământul. 

În  continuare  se  trece  la    stabilirea   şi  organizarea  comisiilor   de  specialitate,  pe
principalele domenii de activitate, conform prevederilor art. 54 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 15 alin. (1) din
Regulament.

S-a  procedat  la  nominalizarea  membrilor  fiecărei  comisii  de  către  fiecare  grup  de
consilieri, iar a consilierului  independenţiâât, de către consiliu, avându-se în vedere, opţiunea
acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

Cu  unanimitate  de  voturi  s-a  stabilit,  3  comisii  pe  domenii  de  specialitate,  numărul
membrilor fiecărei comisii  dar şi componenţa acestora, astfel:

1.  Comisia  pentru  agricultura,  activitati  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism - 5 membri: 

-VLĂSCEANU PUIU
- ION FLORIN
- TRIFĂNESCU DĂNUŢ
- SLĂNICEANU DRAGOŞ-CĂTĂLIN
- CURELEA ION
2. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie,

munca şi protecţie socială, protecţia copilului - 3 membri: 
- ROTARU MONICA
- PRAF MIHAELA
- STERE MARIAN
3. Comisia juridică şi de disciplină - 3 membri:
- ROTARU VASILE-MARIAN
- FILIPOIU MIHAELA-EVELINA
- GOGOŢ CLEMENTIN
Comisiile de specialitate vor funcţiona pe toată perioada mandatului consiliului local, iar

tribuţiile şi modul de funcţionare al acestora, vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului local al comunei Gheorghe Doja.

În încheiere, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ,
        GOGOŢ CLEMENTIN                  SECRETAR AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
                                                                                                    PRAF  MONICA   
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PREZIDIU

 PREŞEDINTELE DE VÂRSTĂ

    1.Domnul CURELEA ION

ASISTENŢII PREŞEDINTELUI DE VÂRSTĂ ( CEI MAI TINERI CONSILIERI ALEŞI)

1. Domnul SLĂNICEANU DRAGOŞ-CĂTĂLIN

2. Domnul ION FLORIN

                 ROMÂNIA                                                               

                  JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

Am primit un exemplar

Semnătura _________
                                                                                                 Data 21.06.2016    

Domnul __________________

I N V I T A Ţ I E

În  conformitate  cu  Ordinul  Prefectului  judeţului  Ialomiţa  nr.  297/21.06.2016,  sunteţi

invitat să participaţi la şedinţa de constituire a Consiliului local Gheorghe Doja, care va avea loc



în data de 22.06.2016, la ora 12, în sala de şedinţe a Consiliului local al comunei Gheorghe

Doja.

Cu stimă,

SECRETAR

Nume, prenume  PRAF MONICA

Semnătura ______________

Nr. ____  din 21.06.2016

 

C   O   N   V   O   C   A   T   O   R

În  baza  Ordinului  Prefectului  judeţului  Ialomiţa  nr.  297/21.06.2016  se  convoacă  în
şedinţă de constituire a Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, în data de 22.06.2016, la
ora 12, în sala  de şedinţe a Consiliului  local  al  comunei Gheorghe Doja,  consilierii  aleşi  la
alegerile locale din 05.06.2016.

Nr.crt
.

Numele şi prenumele Partidul politic,alianţa politică sau 
electorală

Semnătura

1 ROTARU MONICA PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
2 VLĂSCEANU PUIU PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
3 ION FLORIN PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
4 ROTARU VASILE-MARIAN PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
5 FILIPOIU MIHAELA-EVELINA PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
6 PRAF MIHAELA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
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7 TRIFĂNESCU DĂNUŢ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
8 GOGOŢ CLEMENTIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
9 SLĂNICEANU DRAGOŞ-CĂTĂLIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
10 CURELEA ION CANDIDAT INDEPENDENT
11 STERE MARIAN PARTIDUL IALOMIŢENILOR

SECRETAR

Nume, prenume PRAF MONICA

Semnătură  ____________

 
                                                                       

Nr. 1719 
Data : 21.06.2016

R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al 

comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita

              Consilierii locali, declaraţi aleşi la alegerile locale din data de 05.06.2016,
întruniţi  în şedinţa de constituire a Consiliului local al comunei Gheorghe Doja,
              Având în vedere:
              - propunerile făcute de grupurile de consilieri aleşi, constituite conform legii;
              - rezultatul votului privind alegerea membrilor comisiei de validare a Consiliului
local al comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita;
              În conformitate cu:
              - prevederile art. 4 alin. (3) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare
a  consiliilor  locale,  aprobat  prin  Ordonanţa  Guvernului  României  nr.  35/2002,  cu
modificările şi completările ulterioare;



        În temeiul art. 31 alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

           Art. 1 – (1) Se alege Comisia de validare a Consiliului local al comunei Gheorghe
Doja, judeţul Ialomiţa, în următoarea componenţă:

1. Trifănescu Dănuţ
2. Ion Florin
3. Stere Marian

              (2) Comisia de validare funcţionează pe toată perioada mandatului Consiliului
local al comunei Gheorghe Doja.

Art.2 – Comisia de validare îşi va alege, din rândul membrilor săi, un preşedinte şi
un secretar.

              PREŞEDINTE  DE VÂRSTĂ,                                           ASISTENŢI,
                    CURELEA ION                                 SLĂNICEANU DRAGOŞ-CĂTĂLIN

                                          ION FLORIN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI GHEORGHE DOJA,

PRAF MONICA

Nr. 1
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 22.06.2016

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 22.06.2016,  în prima şedinţă a comisiei de validare a Consiliului local al comunei Gheorghe Doja

           Astăzi,  22.06.2016, comisia de validare aleasă de Consiliul  Local  al  comunei  Gheorghe Doja, prin
Hotărârea nr. 1, adoptată în şedinţa de constituire din data de 22.06.2016, şi-a ales mai întâi din rândul membrilor
săi, preşedintele şi secretarul, componenţa comisiei de validare, pe funcţii, fiind următoarea:

1. Trifănescu Dănuţ- preşedinte
2. Ion Florin- secretar
3. Stere Marian- membru

În continuare comisia a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa
nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor. 
           Se înscriu eventualele renunţări la mandatul de consilier, după cum urmează:

- domnul Ion Mihai,  ales în funcţia de primar  la alegerile locale din 05.06.2016,  pe lista Partidului
Naţional Liberal, a optat pentru funcţia de primar,  renuntând la funcţia de consilier local;

- domnul Fuerea Sorin, ales în funcţia de consilier judeţean la alegerile locale din 05.06.2016, pe lista
Partidului  Naţional  Liberal,  a  optat  pentru funcţia  de  consilier  judeţean,   renuntând la  funcţia  de
consilier local.

În locul celor două persoane susmenţionate, se constată că trebuie validaţi următorii supleanţi de pe lista
Partidului Naţional Liberal, respectiv: Filipoiu Mihaela-Evelina şi Ion Florin.
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        Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale, fapt pentru care a hotărât să propună validarea
următorilor consilieri aleşi la alegerile locale din 05.06.2016, în condiţiile Legii nr. 115/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, astfel:

Nr.
crt.

Numele si prenumele Locul de muncă şi funcţia Lista pe care a candidat

1.
ROTARU MONICA CMI Gh Doja Asistent

medical
PARTIDUL  NAŢIONAL
LIBERAL

2.
VLĂSCEANU PUIU Comuna

Gheorghe Doja
Agricultor PARTIDUL  NAŢIONAL

LIBERAL

3.
ROTARU  VASILE-
MARIAN

S.C.  Eurooffice
SRL

Liber
profesionist

PARTIDUL  NAŢIONAL
LIBERAL

4.
FILIPOIU  MIHAELA-
EVELINA

Şcoala Gimnaz.
Sf.Andrei
Slobozia

Profesor PARTIDUL  NAŢIONAL
LIBERAL

5.
ION FLORIN S.C.

AGROZENITSRL
GH DOJA

Administrato
r

PARTIDUL  NAŢIONAL
LIBERAL

6.
PRAF MIHAELA CMI Gh Doja Asistent

medical
PARTIDUL  SOCIAL
DEMOCRAT

7.
TRIFĂNESCU DĂNUŢ II  Ttifănescu

Elena Crenguţa
Contabil PARTIDUL  SOCIAL

DEMOCRAT

8.
GOGOŢ CLEMENTIN Primăria

Gheorghe Doja
Viceprimar PARTIDUL  SOCIAL

DEMOCRAT

9.
SLĂNICEANU  DRAGOŞ-
CĂTĂLIN

S.C. Prevent
Securiti

Director PARTIDUL  SOCIAL
DEMOCRAT

10.
CURELEA ION II  RADU

VIOREL
Şofer CANDIDAT

INDEPENDENT

11.
STERE MARIAN DGASPC Ialomiţa Asistent

medical
PARTIDUL
IALOMIŢENILOR

Drept care, am încheiat prezentul proces-verbal.
          Preşedintele comisiei de validare,                                     Secretarul comisiei de validare,
                      Trifănescu Dănuţ                                                                      Ion Florin

Membrul comisiei de validare,
Stere Marian

  ROMÂNIA

  JUDEŢUL  IALOMIŢA
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 05.06.2016, 
ce compun Consiliul local  al comunei Gheorghe Doja 

              Consilierii locali, declaraţi aleşi la alegerile locale din data de 05.06.2016, întruniţi  în şedinţa de
constituire a Consiliului local al comunei Gheorghe Doja, Având în vedere:

- procesul verbal al comisiei de validare  şi rezultatul votului exprimat de majoritatea consilierilor aleşi,
prezenţi;

    Examinând:
- certificatele doveditoare al alegerii consilierilor locali ai comunei Gheorghe Doja, eliberate de Biroul

electoral de circumscripţie nr. 32- Gheorghe Doja; 
- adresa nr.  313  din 13.06.2016 a Partidului  Naţional Liberal-  Filiala Ialomiţa,  prin care se confirmă

apartenenţa la Partidul Naţional Liberal a supleanţilor, doamna Filipoiu Mihaela-Evelina şi domnul Ion Florin,
aleşi pe lista pentru Consiliul  Local la alegerile locale din data de 05.06.2016;

În conformitate cu:
- prevederile art. (4) din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare  a consiliilor locale, aprobat

prin Ordonanţa Guvernului României  nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare;



        În  temeiul art.  31  alin  (5)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare  şi art. 7 alin (2)  din Regulamentul – cadru  de organizare şi funcţionare  a
consiliilor  locale,  aprobat   prin Ordonanţa Guvernului  României   nr.  35/2002,  cu modificările şi  completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1 -  Se validează mandatele următorilor consilieri aleşi în data de 05.06.2016, în Consiliul Local al
comunei Gheorghe Doja:

Nr.
crt.

Numele si prenumele
Lista

partidului politic, alianţei etc. pe care a
candidat

1 ROTARU MONICA PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
2 VLĂSCEANU PUIU PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
3 ROTARU VASILE-MARIAN PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
4 FILIPOIU MIHAELA-EVELINA PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
5 ION FLORIN PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
6 PRAF MIHAELA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
7 TRIFĂNESCU DĂNUŢ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
8 GOGOŢ CLEMENTIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
9 SLĂNICEANU DRAGOŞ-CĂTĂLIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
10 CURELEA ION CANDIDAT INDEPENDENT
11 STERE MARIAN PARTIDUL IALOMIŢENILOR

Art. 2 -  Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios  administrativ în
termen de 5 zile de la adoptare sau comunicare, în cazul celor absenţi de la şedinţă, potrivit art. 31^1 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 3 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului primarului
localităţii Gheorghe Doja şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa.  

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,                        ASISTENŢII PREŞEDINTELUI DE VÂRSTĂ,
          CURELEA ION                           SLĂNICEANU DRAGOŞ-CĂTĂLIN                        ION FLORIN

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
     SECRETAR AL COMUNEI GHEORGHE DOJA,

                                                                                       PRAF MONICA
Nr. 2
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 22.06.2016

ROMÂNIA                         
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
privind declararea Consiliului local al

comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  ca legal constituit

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa
de constituire, 

Constatând  că un număr de 11 consilieri  validaţi  prin hotărârea nr.  2 au depus
jurământul, 

În temeiul art. 34 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 8 alin. (6) teza finală,
din O.G. nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:

            Art. 1 -  Se declară legal constituit Consiliul local al comunei Gheorghe Doja,
judeţul  Ialomiţa,  în   componenţă  prevăzută   în  anexa ce  face   parte  integrantă  din
prezenta. 

Art. 2 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija
secretarului,  Primarului  localităţii  Gheorghe  Doja şi  Instituţiei  Prefectului  -  Judeţul
Ialomiţa.  

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,                        ASISTENŢII PREŞEDINTELUI DE VÂRSTĂ,
          CURELEA ION                           SLĂNICEANU DRAGOŞ-CĂTĂLIN                        ION FLORIN

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
     SECRETAR AL COMUNEI GHEORGHE DOJA,

                                                                                       PRAF MONICA

Nr. 3
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 22.06.2016
R O M Â N I A             
JUDEŢUL IALOMIŢA                             
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

ANEXA la HOTĂRÂREA nr. 3
                                                                                din 22.06.2016

Componenţa Consiliului local al comunei GHEORGHE DOJA
 pentru mandatul 2016 - 2020

               
Nr. Numele si prenumele Partidul politic,alianţa politică sau 



crt. electorală
1 ROTARU MONICA PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
2 VLĂSCEANU PUIU PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
3 ROTARU VASILE-MARIAN PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
4 FILIPOIU MIHAELA-

EVELINA 
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

5 ION FLORIN PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
6 PRAF MIHAELA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
7 TRIFĂNESCU DĂNUŢ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
8 GOGOŢ CLEMENTIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
9 SLĂNICEANU DRAGOŞ-

CĂTĂLIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

10 CURELEA ION CANDIDAT INDEPENDENT
11 STERE MARIAN PARTIDUL IALOMIŢENILOR

   
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,                        ASISTENŢII PREŞEDINTELUI DE VÂRSTĂ,
          CURELEA ION                           SLĂNICEANU DRAGOŞ-CĂTĂLIN                        ION FLORIN

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
     SECRETAR AL COMUNEI GHEORGHE DOJA,

                                                                                       PRAF MONICA

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL IALOMIŢA
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

          Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
Având în vedere:
- propunerile făcute de grupul de consilieri locali constituite conform legii;
- votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie.
În conformitate cu:
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- prevederile art. 9 alin. (1) şi alin. (4)  din Regulamentul – cadru de organizare şi
funcţionare  a  consiliilor  locale,  aprobat  prin  O.G.  nr.  35/2002,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

În temeiul art.35 alin. (1) art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.unic -  Se alege preşedinte  de şedinţă,  pentru o perioadă de 3 luni,  domnul
GOGOŢ CLEMENTIN, care va conduce şedinţele Consiliului local  al comunei Gheorghe
Doja, pe o perioada de 3 luni şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

      PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,                  ASISTENŢII PREŞEDINTELUI DE VÂRSTĂ,
              CURELEA ION                       SLĂNICEANU DRAGOŞ-CĂTĂLIN        ION FLORIN

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
     SECRETAR AL COMUNEI GHEORGHE DOJA,

                                                                                       PRAF MONICA

Nr. 4
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 22.06.2016

R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

BULETIN DE VOT
pentru alegerea viceprimarului 



Nr.
crt. Numele şi prenumele

1. GOGOŢ CLEMENTIN
2. VLĂSCEANU PUIU

NOTĂ: Înregistrarea pe buletinul de vot se face în ordinea propunerilor făcute. 
Exprimarea votului se face în conformitate cu prevederile art. 51 din O.G. nr. 35/2002,

cu modificările şi completările ulterioare.

Sunt nule buletinele de vot:
- pe care se exprimă mai mult de o opţiune;
- pe care nu s-a exprimat nicio opţiune;

          
Şedinţa Consiliului local al comunei Gheorghe Doja, din data de 22.06.2016.

R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

Raport
privind  rezultatul votului pentru  alegerea
  viceprimarului comunei Gheorghe Doja

Încheiat astăzi, 22.06.2016, în şedinţa comisiei de validare a
 Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Astăzi,  data  de  mai  sus,  comisia  de  validare,  aleasă  de  Consiliul  local  al  comunei
Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,  în  şedinţa  de  constituire,  a  examinat,  în  conformitate  cu
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prevederile  art. 11 şi art. 13 din Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale, aprobat prin O.G. nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi  art. 45 alin.
(1), art. 57 alin. (3) şi art.  115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia
publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  legalitatea  procedurii
parcurse pentru alegerea viceprimarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Comisia constată următoarele:
S-au făcut propuneri de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, de către grupurile de

consilieri,  astfel:  Slăniceanu  Dragoş-Cătălin  (Partidul  Social  Democrat)  l-a  propus  pe  Gogoţ
Clementin (Partidul Social Democrat),  Rotaru Monica (Partidul Naţional Liberal) l-a propus pe
Vlăsceanu Puiu, iar  Curelea Ion (Candidat Independent)  s-a autopropus. După înregistrarea
candidaturilor s-a luat o pauză în timpul căreia s-au  completat buletinele de vot.
    Exercitarea votului s-a făcut într-o cabină special amenajată, folosindu-se  modalitatea
prevăzută de art.11 din Regulament, astfel: fiecare consilier a primit un singur buletin de vot pe
care au fost  trecute numele celor 3 candidaţi, în ordinea în care au fost făcute propunerile,
intrând  în  cabină,  din  lista  candidaţilor  fiind  barate  printr-o  linie  orizontală  numele  tuturor
candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă, pe buletin rămânând nebarat numele
consilierului pe care doreşte să  îl aleagă.

Comisia  de  validare  a  constatat  că  nici  unul  dintre   candidaţi  nu  a  obţinut  votul
majorităţii consilierilor în funcţie (Gogoţ Clementin  a obţinut 5 voturi,  Vlăsceanu Puiu tot 5
voturi, iar Curelea Ion 1 vot).

Aflându-ne în situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută mai sus, s-a organizat
un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care au participat candidaţii situaţi pe primele
două locuri. La al doilea tur de scrutin nu a putut fi declarat ales viceprimar, nici unul dintre cei
doi candidaţi, întrucât Gogoţ Clementin  a obţinut 5 voturi, iar Vlăsceanu Puiu tot 5 voturi, un
vot fiind nul, numele ambilor candidaţi fiind barate. Consilierii locali au decis că vor mai negocia
şi  că  în  următoarea  şedinţă  de  consiliu  vor  relua  procedura  de  vot,  în  vederea  alegerii
viceprimarului.

Având în vedere cele susmenţionate, comisia constată că nu  se poate adopta o hotărâre
pentru alegerea viceprimarului.

Drept care, am încheiat prezentul proces-verbal.

          Preşedintele comisiei de validare,                 Secretarul comisiei de validare,
                      Trifănescu Dănuţ                                                    Ion Florin

Membrul comisiei de validare,
Stere Marian

R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
privind constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Gheorghe Doja

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- propunerile făcute de grupul de consilieri locali constituite conform legii;
În conformitate cu:
- prevederile art.  15 şi 17 din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor

locale, aprobat prin O.G. nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare;



În temeiul art. 45 alin. (1), art. 54 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 - (1) Se constituie comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa şi se stabileşte componenţa acestora, astfel:

1. Comisia pentru agricultura,  activitati  economico-financiare,  amenajarea teritoriului  si

urbanism, protectia mediului si turism - 5 membri, astfel: 

-VLĂSCEANU PUIU

- ION FLORIN

- TRIFĂNESCU DĂNUŢ

- SLĂNICEANU DRAGOŞ-CĂTĂLIN

- CURELEA ION

2. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, munca şi

protecţie socială, protecţia copilului - 3 membri, astfel: 

- ROTARU MONICA

- PRAF MIHAELA

- STERE MARIAN

3. Comisia juridică şi de disciplină - 3 membri, astfel:

- ROTARU VASILE-MARIAN

- FILIPOIU MIHAELA-EVELINA

- GOGOŢ CLEMENTIN

(2) Comisiile de specialitate vor funcţiona pe toată perioada mandatului consiliului local.
Art. 2 -  Atribuţiile şi modul de funcţionare al comisiilor de specialitate, constituite potrivit art. 1,

vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Gheorghe
Doja.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ,
        GOGOŢ CLEMENTIN                  SECRETAR AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
                                                                                                    PRAF  MONICA   

Nr. 5
Adoptată  la  Gheorghe Doja
Astăzi,  22.06.2016
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