
             ROMÂNIA
                          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 30.06.2012

în şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja

Şedinţa este deschisă de preşedintele de vârstă, în persoana domnului  Simoiu Stelian, care îi 
invită pe cei doi  asistenţi: cei mai tineri consilieri,  în persoana  doamnei   Rotaru Monica  şi a domnului 
Slăniceanu Dragoş-Cătălin.

Este prezentat   Ordinul Prefectului  judeţului Ialomiţa nr. 249 din 28.06.2012  prin care au 
fost  convocaţi pentru a doua oară,  consilierii locali  declaraţi aleşi în Circumscripţia Electorală nr. 32,  în 
vederea desfăşurării şedintei de constituire a Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja. 

Din partea  Instituţiei Prefectului -  judeţul Ialomiţa participă  domnul Marin Constantin, 
subprefect.  De asemenea,   la  şedinţa de constituire participă domnul Ion Mihai, primar ales  precum şi 
doamna Praf Monica, secretarul comunei Gheorghe Doja. Având în vedere că la şedinţă sunt prezenţi  toţi 
cei 11 consilieri aleşi, sedinţa este legal constituită. 

Şedinţa este  declarată deschisă.  Este  prezentată ordinea  de  zi,  care  este  aprobată cu 
unanimitate de voturi.

Se trece la ordinea de zi:
1. Alegerea comisiei de validare.
Domnul Curelea Ion propune ca numărul  membrilor comisiei de validare sa fie 3, propunere 

aprobată cu  unanimitate  de  voturi.  Se  fac  propuneri  pentru  componenţa comisiei  de  validare,  astfel: 
Domnul Fuerea Sorin îl propune pe domnul Rotaru Vasile-Marian din partea PNL, domnul Curelea Ion o 
propune  pe  doamna  Grigore  Mineţa  din  partea  PSD,  iar  domnul  Voinoiu  Cătălin-Constantin   se 
autopropune  din partea API. 

Toate cele 3  propuneri sunt aprobate cu unanimitate.
Se  adoptă,  cu  unanimitate  de  voturi,  Hotararea  nr.  1  din  30.06.2012 privind  alegerea 

Comisiei de validare a Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
Comisia  astfel  constituită,  se  întruneşte în  vederea  examinării legalităţii alegerii  fiecărui 

consilier local  în parte.  Este întocmit procesul-verbal al comisiei de validare cu propunerile de validare a 
mandatelor.

2. Validarea mandatelor consilierilor locali.
Validarea  celor  11  consilieri  locali  aleşi  se  face  în  ordine  alfabetică,  fiecare  din  cei  11 

consilieri fiind validat cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru),   persoana al  cărei mandat este supus 
validării sau invalidării neparticipând la vot.

Rezultatul  validării mandatelor este consemnat  în Hotărârea nr.  2 din 30.06.2012 privind 
validarea mandatelor de consilieri locali.

3. Depunerea juramantului de catre consilierii locali.
Toţi cei 11 consilieri locali depun jurământul, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special 

amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţia României şi Biblia.
4. Declararea Consiliului Local Gheorghe Doja legal constituit.
Declararea consiliului ca legal constituit este constatată în Hotararea nr. 3 din 30.06.2012.
5.Alegerea preşedintelui de sedinţă.
Se  face  propunerea  ca  preşedintele de  şedinţă să fie  ales  pentru  o  perioada  de  3  luni, 

propunere ce este  aprobată cu unanimitate  de voturi.  Se trece la  propuneri.  Singura propunere este   a 
domnului Curelea  Ion care îl propune pe domnul Simoiu Stelian. Se adoptă cu unanimitate de voturi, 
Hotărârea nr. 4 din 30.06.2012.

6. Prezentarea rezultatului validării alegerii primarului.  Este prezentată Încheierea nr. 
3315/312/2012 din 19 iunie 2012 a Judecătoriei Slobozia, judeţul Ialomiţa privind validarea  alegerii în 
funcţia de primar al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, Circumscripţia Electorală nr. 32, a domnului 



Ion Mihai, candidat din partea Partidului Naţional Liberal.
7. Depunerea jurământului de către primarul ales.  Domnul Ion Mihai, primar ales la 

scrutinul din data de 10.06.2012, a depus jurământul.
8. Alegerea viceprimarului.
Conform  -  prevederile  art.  11  din  Regulamentul–cadru  de  organizare  şi  funcţionare  a 

consiliilor locale aprobat prin OG nr.35/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002  Consiliul 
local alege din rândul membrilor săi un viceprimar. Alegerea se face prin vot secret.Propunerea de candidaţi 
pentru alegerea viceprimarului se poate face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri. 
Astfel  că,  se trece la propuneri.  PNL şi API  nu au nici  o propunere,  iar  PSD   face prin intermediul 
domnului Curelea Ion  propunerea ca domnul Gogoţ Clementin să fie ales viceprimar.  Se ia o pauză în 
timpul căreia se completează buletinele de vot.

Exercitarea votului se face  într-o cabină special amenajată,  folosindu-se   următoarea modalitate, 
stabilită cu unanimitate de voturi: fiecare consilier  primeşte un singur buletin de vot pe care  este trecut 
numele  candidatului. Intrând în cabină, numele candidatului  va rămâne nebarat în cazul în care doreşte să 
fie ales viceprimar şi barat în cazul în care nu doreşte să fie ales viceprimar.

După îndeplinirea procedurii de vot comisia de validare  întocmeşte un proces verbal.
Este declarat viceprimar  domnul Gogoţ Clementin, candidat care a obţinut  un număr de 10  voturi 

„pentru” şi un vot „împotrivă”, număr ce reprezintă  cvorumul necesar (votul  majorităţii consilierilor  în 
funcţie). 

Alegerea viceprimarului este consemnată în Hotararea nr. 5 din 30.06.2012.
9. Stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local.
Se propune şi se aprobă cu unanimitate de voturi un număr de trei comisii de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa şi se stabileşte componenţa acestora, astfel:
I.  Comisia  pentru agricultură,  activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului  şi urbanism, 

protecţia mediului şi turism:
1.  CURELEA ION
2.  FUEREA SORIN
3.  SIMOIU STELIAN
4.  SLĂNICEANU DRAGOŞ-CĂTĂLIN
5.  VLĂSCEANU PUIU
II.  Comisia  pentru  activităţi social-culturale,  culte,  învăţământ ,  sănătate şi  familie,  muncă şi 

protecţie socială, protecţia copilului
1. GRIGORE MINEŢA
2.  PRAF MIHAELA
3.  ROTARU MONICA
III.  Comisia juridică şi de disciplină.
1.  GOGOŢ CLEMENTIN
2.  ROTARU VASILE-MARIAN
3.  VOINOIU CĂTĂLIN-CONSTANTIN
Este  adoptată  cu unanimitate  de  voturi,  Hotararea  nr.6  din  30.06.2012  privind  constituirea 

comisiilor  de  specialitate  ale  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja  şi  stabilirea  componenţei 
acestora.

Şedinta este declarată închisă. 
Pentru care am încheiat prezentul.

        PREŞEDINTE,
                         Simoiu Stelian       Secretar al comunei Gheorghe Doja,

                                                                                                Praf Monica


