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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL CÂMPINA 

 CONSILIUL LOCAL 
 

 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi 27 iunie 2012 

 

 Astăzi, data de mai sus a avut loc şedinţa de constituire a Consiliului local al 

municipiului, care a fost convocată prin Ordinul nr.331/19 iunie 2012 al Prefectului 

judeţului Prahova. 

 La lucrările acestei şedinţe au participat: d-na Paraschiv Rodica – 

subprefectul Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova, dl.Moldoveanu Paul – 

secretarul municipiului Câmpina, d-na Dulamă Nora – judecător în cadrul 

Judecătoriei Câmpina, dl.Olăraşu Laurenţiu – consilier juridic în cadrul Aparatului 

permanent de lucru al Consiliului local, consilierii locali aleşi la alegerile pentru 

autorităţile administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012, directori şi şefi 

de instituţii locale sau manageri ai diferitelor societăţi comerciale, reprezentanţi ai 

mass-mediei, precum şi locuitori ai municipiului. 

 Lucrările ședinței de constituire a Consiliului local se deschid prin intonarea 

Imnului Național al României.  

 Pentru început, ia cuvântul d-na Paraschiv Rodica, care spune că şedinţa are 

loc ca urmare a Ordinului semnat de dl. Prefect al judeţului Prahova – Sersea 

Marius Gabriel privind convocarea consilierilor declaraţi admişi în urma alegerilor 

pentru autorităţile publice locale din data de 10 iunie 2012 pentru şedinţa de 

constituire. 

 În continuare dă citire Ordinului: (...) 

 „Prefectul judeţului Prahova emite următorul ordin: 

 Art.1. Consilierii aleşi la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice 

locale din data de 10 iunie 2012 se convoacă în şedinţă de constituire în data de 

27.06.2012 (...). 

 Art.2. Prezentul ordin va fi adus la cunoştinţă celor interesaţi de 

Compartimentul aplicarea actelor reparatorii, contencios administrativ, controlul 

legalităţii, proces electoral şi relaţia cu autorităţile locale”. 

 Îi felicită pe consilierii declaraţi admişi, pe dl.primar Tiseanu Horia – 

Laurenţiu, fiind onorată să fie alături de dumnealor, pentru că, Câmpina este al 

doilea oraş al judeţului Prahova. De asemenea, salută şi cetăţenii care au venit să 

participe la şedinţă, ceea ce înseamnă că au mare încredere în aleşii locali. 

 Declară deschisă şedinţa pentru că din numărul de 19 consilieri declaraţi 

admişi, în sală sunt prezenţi 19 consilieri. 

 Prima parte a şedinţei constă în constituirea Consiliului local şi conform 

prevederilor O.U.G. nr.35 privind Regulamentul de funcţionare al Consiliului local, 

şedinţa este condusă de un preşedinte de vârstă, în cazul de faţă cel mai în vârstă 

consilier este dl.Tudor Gheorghe, care va fi asistat de cei mai tineri consilieri – 

dl.Nistor Marian şi dl.Piţigoi Ioan – Adrian. 
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 Dl.Tudor mulţumeşte d-nei suprefect Paraschiv pentru participare şi speră ca 

dumnealui să conducă operativ şedinţa împreună cu colegii dumnealui, respectând 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local. 

 Preşedintele şedinţei dă citire proiectului ordinii de zi care cuprinde 8 puncte 

şi anume: 

1. Alegerea comisiei de validare; 

2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi; 

3. Depunerea jurământului de către consilieri; 

4. Declararea Consiliului local ca legal constituit; 

5. Alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local; 

6. Depunerea jurământului de către Primar; 

7. Alegerea viceprimarului; 

8. Depunerea jurământului de către Viceprimar; 

9. Aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate în 

principalele domenii de activitate.  

 Pentru buna desfăşurare a şedinţei trebuie să se aleagă grupurile de 

consilieri. 

 În urma unei scurte pauze, cei 19 consilieri s-au constituit în grupuri, primul 

grup fiind format din U.S.L. – P.P. Dan Diaconescu – 12 consilieri şi cel de-al 

doilea grup din consilierii P.D.L. – 7 consilieri. 

 Se trece la primul punct de pe ordinea de zi – alegerea comisiei de 

validare. 

 Dl.Tudor propune ca din Comisia de validare să facă parte 5 (cinci) consilieri 

locali. 

 Se supune la vot propunerea şi este aprobată cu 19 voturi pentru. 

 Propunerile pentru Comisia de validare se vor face de către grupurile de 

consilieri. 

 Dl.Frăţilă din partea grupului U.S.L.- P.P. – D.D. face următoarele propuneri 

pentru Comisia de validare: dl.Ioniţă Daniel, dl.Zăgan Horațiu şi dl.Piţigoi Adrian. 

 Dl.Nistor din partea grupului P.D.L. face următoarele propuneri: d-na Albu 

Elena şi dl.Telegescu Daniel. 

 Se supun la vot propunerile: 

 - dl.Zăgan Horaţiu – propunerea este aprobată cu 19 voturi pentru; 

 - d-na Albu Elena - propunerea este aprobată cu 19 voturi pentru; 

 - dl.Ioniţă Daniel - propunerea este aprobată cu 19 voturi pentru; 

 - dl.Telegescu Daniel - propunerea este aprobată cu 19 voturi pentru; 

 - dl.Piţigoi Ioan – Adrian - propunerea este aprobată cu 19 voturi pentru. 

 În continuare, Comisia de validare se retrage pentru a-şi alege preşedintele şi 

secretarul comisiei. 

 Dl.Zăgan dă citire procesului – verbal încheiat pe data de 27 iunie 2012, în 

prima şedinţă a Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Câmpina: 

 „Comisia de validare aleasă de Consiliul local al municipiului Câmpina în 

şedinţa de constituire din data de 27 iunie 2012, a procedat la alegerea din rândul 

membrilor săi a preşedintelui şi secretarului comisiei. 

 Astfel s-a stabilit ca preşedintele Comisiei de validare să fie dl.Zăgan 

Horaţiu - Teodor, iar secretarul aceleiaşi comisii d-na Albu Elena. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal”.  

Procesul – verbal este semnat de reprezentanții Comisie de validare. 
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Preşedintele şedinţei dă citire primei hotărâri adoptată de Consiliului local al 

municipiului Câmpina:  

“Hotărâre privind alegerea Comisiei de validare 

Consiliul local al municipiului Câmpina, judeţul Prahova; 

Întrunit în şedinţa de constituire, în urma alegerilor din 10 iunie 2012; 

În temeiul art.31, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată; 

Consiliul local al municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 

Art.unic -  Alege pe întreaga durată a mandatului Consiliului local al 

municipiului Câmpina ales la 10 iunie 2012, Comisia de validare formată din 

5(cinci) consilieri, după cum urmează: 

1. dl. Zăgan Horaţiu - Teodor   - preşedinte; 

2. d-na Albu Elena    - secretar; 

3. dl. Ioniţă Daniel    - membru; 

4. dl. Telegescu Daniel   - membru; 

5. dl. Piţigoi Ioan – Adrian  - membru.(...)”. 

 Comisia de validare se retrage pentru a verifica alegerea fiecărui consilier. 

 După o scurtă pauză, dl.Zăgan – preşedintele Comisiei de validare dă citire 

Raportului cu privire la validarea mandatelor consilierilor aleşi la 10 iunie 2012 în 

municipiul Câmpina: 

 „Comisia de validare aleasă potrivit art.31, alin.(2) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, a procedat la verificarea 

documentelor pe baza cărora au fost declaraţi aleşi membrii Consiliului local al 

municipiului Câmpina la alegerile din 10 iunie 2012, documente puse la dispoziţie 

de Biroul Electoral al Circumscripţiei Electorale a municipiului Câmpina. 

 Pentru Consiliul local al municipiului Câmpina au fost depuse un număr de 

193 de candidaturi provenind de la 9 partide, alianţe politice sau electorale si                

1 candidat independent, după cum urmează: 

  1. P.D.L     - 24 candidaturi; 

  2. P.R.M     - 24 candidaturi; 

  3. U.N.P.R.     - 24 candidaturi; 

  4. U.S.L.     - 24 candidaturi; 

  5. Partidul Verde    - 24 candidaturi; 

  6. P.P. – D.D.    - 24 candidaturi; 

  7. P.N.G. - CD    - 24 candidaturi;    

  8. P.E.R.     - 21 candidaturi;   

  9. Alianța Civică Democratică a 

       Romilor     - 3 candidaturi; 

 10. Candidat independent – 

      Abăluță Cătălin - Costel   - 1 candidatură.  

 Enumerarea s-a facut în ordinea prevăzută în centralizatorul candidaturilor 

definitive întocmit de Biroul electoral de Circumscripție al municipiului Câmpina. 

Cele 193 de candidaturi depuse pentru funcţia de consilier au rămas 

definitive. 

În buletinele de vot pentru consilieri au fost înscrise un număr de                 

193 de candidaturi, după cum urmează: 

  1. U.N.P.R.     - 24 candidaturi; 

  2. P.D.L.     - 24 candidaturi; 
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  3. U.S.L.          - 24 candidaturi; 

  4. P.N.G. - CD    - 24 candidaturi; 

  5. Partidul Verde    - 24 candidaturi; 

  6. P.E.R.     - 21 candidaturi; 

  7. P.P. – D.D.    - 24 candidaturi;    

  8. P.R.M.     - 24 candidaturi;   

  9. Alianța Civică Democratică a 

       Romilor     - 3 candidaturi; 

 10. Candidat independent – 

      Abăluță Cătălin - Costel   - 1 candidatură.  

Enumerarea s-a facut în ordinea dată de tragerea la sorţi pentru ordinea 

înscrierii în buletinul de vot. 

 Rezultatul alegerilor din 10 iunie 2012 pentru Consiliul local al municipiului 

Câmpina este următorul:  

 a) numărul alegătorilor din Circumscripţia electorală Câmpina, potrivit listei 

de alegători         - 33.596 ; 

 b) numărul total al voturilor valabil exprimate  - 19.134 ; 

 c) numărul total al voturilor nule    -      516 ; 

 d) numărul total al voturilor obţinute de fiecare listă de candidaţi: 

  1. U.N.P.R.    -    225;     

  2. P.D.L.    - 6.150;  

  3. U.S.L.      - 7.553;    

   4. P.N.G. - CD   -    319;  

   5. Partidul Verde   -    454;  

   6. P.E.R.    -    227;  

   7. P.P. – D.D.   - 3.410;  

  8. P.R.M.    -    331;    

   9. Alianța Civică Democratică a 

                 Romilor    -      79;  

  10. Candidat independent   

                         Abăluță Cătălin - Costel  -     386. 

 e) numărul mandatelor ce au revenit fiecărei liste de candidaturi : 

  1. U.S.L.   - 8; 

2. P.D.L    - 7; 

  3. P.P. – D.D. - 4. 

 Nominal, cele 19 mandate au fost ocupate de : 

 1. Guran Virgil    - U.S.L.; 

 2. Dragomir Ion    - U.S.L.; 

 3. Tudor Gheorghe    - U.S.L.; 

 4. Ioniță Daniel    - U.S.L.; 

 5. Petrovici Mihaela   - U.S.L.; 

 6. Frățilă Severius – Florin   - U.S.L.; 

 7. Zăgan Horațiu – Teodor  - U.S.L.; 

8. Papuc Rodica – Mariana  - U.S.L.; 

9. Tiseanu Horia – Laurențiu  - P.D.L.; 

10. Cord Ovidiu    - P.D.L.; 

11. Nistor Marian – Tudor  - P.D.L.; 

12. Preda Gena    - P.D.L.; 
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13. Dulă Marian    - P.D.L.; 

14. Albu Elena    - P.D.L.; 

15. Telegescu Daniel   - P.D.L.; 

16. Pițigoi Ioan – Adrian   - P.P. – D.D.; 

17. Stănică Viorica - Georgeta  - P.P. – D.D.; 

18. Dumitrescu Viorica - Luminița - P.P. – D.D.; 

19. Tifigiu Mihai – Valentin  - P.P. – D.D. 

Trecându-se la verificarea legalităţii alegerii fiecărui consilier, comisia 

constată că alegerea acestora s-a făcut în mod legal, dar propune validarea a                   

16 consilieri, întrucât s-a luat act de opţiunea scrisă înaintată de dl. Tiseanu               

Horia – Laurenţiu care a renunţat la funcţia de consilier local și a d-lor Guran 

Virgil și Cord Ovidiu - care au optat pentru funcţia de consilier judeţean. 

 În acest sens, comisia de validare a procedat la verificarea primilor supleanţi 

pentru funcţia de consilieri de pe listele PDL şi USL şi au constatat că pentru d-na 

Clinciu Monica – Iozefina, dl.Bondoc Viorel – Gheorghe şi dl.Tiu Călin - Iulian nu 

există incompatibilităţi pentru a ocupa funcţia de consilier local, drept pentru care 

propune validarea şi a acestora. 

 Menţionăm că s-a procedat la verificarea şi sigilarea urnei care va folosi la 

procedura votului secret pentru alegerea viceprimarului. 

 Propunerile comisiei de validare se vor supune la vot, separat, pentru fiecare 

consilier. Semnează comisia de validare (...)”. 

 În continuare dă citire Procesului – verbal încheiat pe data de 27 iunie 2012, 

în prima şedinţă a comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Câmpina: 

 „Astăzi, 27 iunie 2012, comisia de validare aleasă de Consiliul Local al 

municipiului Câmpina, în şedinţa de constituire din data de 27 iunie 2012 a 

examinat, în conformitate cu prevederile art.31, alin.(3) din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, legalitatea alegerii consilierilor.  

Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt cazuri 

de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea tuturor 

consilierilor, conform tabelului anexat. 

Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

         Anexa la procesul – verbal încheiat pe data de 27 iunie 2012, în prima şedinţă 

a Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Câmpina este 

următoarea : 

1. Dragomir Ion     - U.S.L.; 

 2. Tudor Gheorghe     - U.S.L.; 

 3. Ioniţă Daniel     - U.S.L.; 

 4. Petrovici Mihaela    - U.S.L.; 

 5. Frăţilă Severius – Florin    - U.S.L.; 

 6. Zăgan Horaţiu – Teodor   - U.S.L.; 

7. Papuc Rodica – Mariana   - U.S.L.; 

8. Tiu Călin – Iulian    - U.S.L.; 

9. Nistor Marian – Tudor    - P.D.L.; 

10. Preda Gena     - P.D.L.; 

11. Dulă Marian     - P.D.L.; 

12. Albu Elena     - P.D.L.; 

13. Telegescu Daniel    - P.D.L.; 

14. Clinciu Monica – Iozefina   - P.D.L.; 
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15. Bondoc Viorel - Gheorghe   - P.D.L.;  

16. Piţigoi Ioan – Adrian    - P.P. – D.D.; 

17. Stănică Viorica - Georgeta   - P.P. – D.D.; 

18. Dumitrescu Viorica - Luminiţa  - P.P. – D.D.; 

19. Tifigiu Mihai – Valentin   - P.P. – D.D”. 

 Se trece la discutarea punctului nr.2 de pe ordinea de zi – validarea 

mandatelor consilierilor aleşi. 

 Preşedintele şedinţei spune că validarea consilierilor se face în ordinea 

alfabetică, prin vot deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Face 

menţiunea că, persoana al cărui mandat este supus votării, nu participă la vot. 

 Dă citire, în ordinea alfabetică a numelui consilierilor, pentru validarea 

mandatelor acestora : 

   1. Albu Elena     - P.D.L.; 

   2. Bondoc Viorel - Gheorghe   - P.D.L.; 

  3. Clinciu Monica – Iozefina   - P.D.L.; 

  4. Dragomir Ion     - U.S.L.; 

  5. Dulă Marian     - P.D.L.; 

   6. Dumitrescu Viorica - Luminiţa  - P.P. – D.D.; 

   7. Frăţilă Severius – Florin    - U.S.L.; 

   8. Ioniţă Daniel     - U.S.L.; 

   9. Nistor Marian – Tudor   - P.D.L. 

 10. Papuc Rodica – Mariana   - U.S.L.; 

 11. Petrovici Mihaela    - U.S.L.; 

 12. Piţigoi Ioan – Adrian    - P.P. – D.D.; 

 13. Preda Gena     - P.D.L.; 

 14. Stănică Viorica - Georgeta   - P.P. – D.D.; 

15. Telegescu Daniel    - P.D.L.; 

16. Tifigiu Mihai – Valentin   - P.P. – D.D. 

17. Tiu Călin – Iulian    - U.S.L.; 

 18. Tudor Gheorghe    - U.S.L.; 

 19. Zăgan Horaţiu – Teodor   - U.S.L. 

 Fiecare propunere, în parte, a fost supusă la vot şi aprobată cu 18 voturi 

pentru. 

 În continuare, dl.Tudor dă citire celei de a doua hotărâri a Consiliului local al 

municipiului Câmpina : 

„Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul local 

al municipiului Câmpina  

Consiliul local al municipiului Câmpina, judeţul Prahova; 

Întrunit în şedinţa de constituire, în urma alegerilor din 10 iunie 2012; 

În temeiul art.31, alin.(3), (4) şi (5) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată; 

Consiliul local al municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 

Art.unic – Validează mandatele consilierilor aleşi în Consiliul local al 

municipiului Câmpina la data de 10 iunie 2012, aşa cum rezultă din Raportul 

Comisiei de validare, ANEXĂ la prezenta hotărâre”. 

 Următorul punct de pe ordinea de zi (nr.3) – depunerea jurământului de 

către consilieri. 
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 Dl. secretar Moldoveanu va da citire jurământului, după care consilierii 

validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, 

pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna 

stângă, atât pe Constituţie,  cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul 

„jur”, după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un 

formular special. Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se 

păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului. 

 Astfel dl.secretar  Moldoveanu dă citire jurământului, citez: „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 municipiului Câmpina. 

 Aşa să-mi ajute Dumnezeu !”,  

după care consilierii, în ordine alfabetică depun jurământul (d-na Albu Elena, 

dl.Bondoc Viorel Gheorghe, d-na Clinciu Monica – Iozefina, dl.Dragomir Ion, 

dl.Dulă Marian, d-na Dumitrescu Viorica – Luminiţa, dl.Frăţilă Severius – Florin, 

dl.Ioniţă Daniel, dl.Nistor Marian – Tudor, d-na Papuc Rodica – Mariana,              

d-na Petrovici Mihaela, dl.Piţigoi Ioan – Adrian, d-na Preda Gena, d-na Stănică 

Viorica – Georgeta, dl.Telegescu Daniel, dl.Tifigiu Mihai – Valentin, dl.Tiu Călin 

– Iulian, dl.Tudor Gheorghe, dl.Zăgan Horaţiu – Teodor).   

 Se trece la discutarea punctului nr.4 de pe ordinea de zi: declararea 

Consiliului local ca legal constituit. 

 Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin hotărârea nr.3, 

care are următorul conţinut: 

”Consiliul local al municipiului Câmpina, judeţul Prahova; 

Întrunit în şedinţa de constituire, în urma alegerilor din 10 iunie 2012; 

În temeiul art.34, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată,  

Consiliul local al municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 

Art.unic – Declară legal constituit Consiliul local al municipiului Câmpina”. 

 Următorul punct (nr.5) de pe ordinea de zi: Alegerea preşedintelui de 

şedinţă a Consiliului local. 

Consiliul local alege din rândurile sale, prin vot deschis preşedintele de 

şedinţă. 

D-na Petrovici propune ca preşedinte al şedinţei să rămână, în continuare, 

dl.Tudor Gheorghe. 

Cu unanimitate de voturi (19 pentru), propunerea este aprobată. 

Se dă citire hotărârii privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţa 

Consiliului  local, după cum urmează: 

”Consiliul local al municipiului Câmpina, judeţul Prahova; 

Întrunit în şedinţa de constituire, în urma alegerilor din 10 iunie 2012; 

În temeiul art.35 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, 
Consiliul local al municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 

Articol unic – Alege preşedintele care va conduce şedinţa Consiliului local 

din 27 iunie 2012 în persoana d-lui Tudor Gheorghe”. 

Punctul nr.6 de pe ordinea de zi – Depunerea jurământului de către 

Primar. 
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Dl.Tudor îi dă cuvântul d-nei judecător Dulamă Nora din partea Judecătoriei 

Câmpina, judeţul Prahova, care spune că urmare rezultatelor alegerilor locale din 

10 iunie 2012, Judecătoria Câmpina, prin încheierea din data de 21 iunie 2012, a 

dispus validarea alegerii în funcţia de primar al municipiului Câmpina a d-lui 

Tiseanu Horia – Laurenţiu. 

Îl felicită pe dl.primar şi îi doreşte să continue proiectele începute, să facă și 

altele noi, în beneficiul locuitorilor şi să-şi păstreze disponibilitatea faţă de 

problemele locuitorilor municipiului. 

În continuare dl. Primar depune jurământul: „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 municipiului Câmpina. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”. 

După depunerea jurământului, dl.primar adaugă faptul că este o onoare 

pentru dumnealui să fie reales Primar al municipiului Câmpina, mulţumind 

alegătorilor care au votat pentru continuarea proiectelor dumnealui și ale 

Consiliului local. De asemenea, mulţumeşte colegilor din cadrul P.D.L. care l-au 

ajutat necondiţionat în toată activitatea, familiei pentru ajutorul și înţelegerea de 

care a dovadă. 

Este o mare răspundere să fie primarul municipiului Câmpina, dar şi o 

răspundere pentru domnii consilieri să fie alături de Primar, să constituie forul 

legislativ al unei localităţi. 

Prezenta cetăţenilor la vot, de peste 58% a dat legitimitate alegerii primarului 

şi a Consiliului local. 

Face un apel la toți consilierii locali să lase la intrarea în ședința Consiliului 

local pasiunile politice și să voteze pentru Câmpina și pentru cetățeni. 

Va fi primarul tuturor câmpinenilor şi împreună cu Consiliul local va face 

totul ca municipiul Câmpina să prospere, să se dezvolte economic, turistic, din 

toate punctele de vedere. 

Se trece la discutarea punctului nr.7 de pe ordinea de zi – Alegerea 

viceprimarului. 

Dl.Tudor face câteva precizări, spunând că alegerea viceprimarului se face 

prin vot secret, cu votul majorităţii consilierilor în funcţie. 

Îi invită pe domnii consilieri să facă propuneri din partea grupurilor care au 

fost formate pentru completarea buletinelor de vot. 

Dl.Frăţilă Florin îl propune, din partea grupului USL – PP-DD, pentru 

funcţia de viceprimar, pe dl.Dragomir Ion. 

Dl.Telegescu o propune, din partea grupului PDL, pentru funcţia de 

viceprimar, pe d-na Clinciu Monica – Iozefina. 

Se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot. 

Preşedintele şedinţei face următoarele precizări: fiecare consilier va primi 

câte un buletin de vot unde sunt trecute cele două propuneri – dl.Dragomir Ion şi d-

na Clinciu Monica – Iozefina. Din lista candidaţilor va fi barat,  printr-o linie 

orizontală numele candidatului pe care consilierul nu doreşte să-l aleagă. Pe 

buletinul de vot va rămâne nebarat numele consilierului pe care doreşte să-l aleagă 

votantul. 

În continuare, preşedintele şedinţei invită, în ordine alfabetică pe toţi 

consilierii să se prezinte într-o cabină special amenajată, pentru a putea vota, după 

care vor introduce buletinul de vot în urnă. 
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Este rugată Comisia de validare să procedeze la desigilarea urnei, pentru a 

putea număra voturile. 

Dl.Zăgan prezintă raportul cu privire la rezultatul numărării voturilor 

exprimate pentru alegerea viceprimarului. „Comisia de validare aleasă potrivit 

art.31, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, a procedat la desigilarea urnei şi numărarea voturilor exprimate. 

 În urma efectuării acestor operaţiuni, rezultatul alegerii viceprimarului este 

următorul: 

- total voturi valabil exprimate 19, din care: 

- dl. Dragomir Ion           - 12 voturi; 

- d-na Clinciu Monica – Iozefina         -   7 voturi. 

 Se constată că dl. Dragomir Ion  a  obţinut numărul total de voturi, respectiv 

12, astfel este declarat ales viceprimar al municipiului Câmpina. Drept pentru care 

s-a încheiat prezentul raport”. Semnează Comisia de validare. 

 Dl.Tudor Gheorghe dă citire hotărârii, citez: 

”Consiliul local al municipiului Câmpina, judeţul Prahova; 

Întrunit în şedinţa de constituire, în urma alegerilor din 10 iunie 2012; 

În temeiul art.57, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată,  

Consiliul local al municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 

Art. unic – Alege pe întreaga durată a mandatului Consiliului local al 

municipiului Câmpina ales la 10 iunie 2012 pe dl. Dragomir Ion în funcţia de 

viceprimar al municipiului Câmpina.” 

Dl.viceprimar Dragomir Ion depune jurământul:  

”Subsemnatul Dragomir Ion, viceprimar al municipiului Câmpina, judeţul 

Prahova, în conformitate cu prevederile art.14, alin.(2) din Regulamentul de 

Organizare și Funcționare al Consiliului local al Municipiului Câmpina, aprobat 

prin H.C.L. nr.97/24 iulie 2008, depun în faţa Consiliului local următorul jurământ: 

 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 municipiului Câmpina. 

 Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 

După depunerea jurământului, dl.viceprimar consideră că eforturile echipei 

au fost bune, că şi-a desfăşurat activitatea corespunzător şi nu şi-a însuşit tot ce s-a 

realizat în Câmpina. Pentru următorul mandat doreşte să se lucreze la fel de bine, 

să se implice în realizarea tuturor proiectelor, dar în același timp, existând o altă 

structură a Consiliului local și simțind că are susținere politică, promite că se va 

implica în utilizarea cât mai bună a banului public. Cu banii existenți în bugetul 

local se pot face mult mai multe lucruri dacă vor fi administrați și gospodăriți 

foarte judicios. 

De asemenea, transmite cetăţenilor municipiului Câmpina că pot veni în 

cursul zilei cu orice problemă, să nu aştepte audienţele. 

La punctul nr.8, al ordinii de zi este aprobarea numărului şi componenţei 

comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate. 

Se fac câteva precizări: în cadrul Consiliului local vor funcţiona patru 

comisii de specialitate, după cum urmează: 

- COMISIA NR.1 

Buget, finanţe, programe finanţare europeană, administrarea domeniului 

public şi privat şi agricultură; 
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- COMISIA NR. 2 

Administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii şi comerţ, 

muncă şi probleme sociale, spaţiu locativ, drepturile omului şi problemele 

minorităţilor, pază şi ordine, protecţie civilă, familie şi protecţie copii;   

- COMISIA NR.3   

Amenajarea teritoriului, urbanism , ecologie şi protecţia mediului; 

- COMISIA NR. 4 

Sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism. 

Se supune la vot propunerea de constituire a celor 4(patru) comisii, care vor 

fi formate din câte 5 (cinci) membrii. Cu unanimitate de voturi (19 pentru), 

propunerea este aprobată. 

Propunerile pentru comisii se fac de către grupurile de partide – USL – PP – 

DD şi PDL. 

Dl.Ioniţă, din partea grupului USL, PP – DD face următoarele propuneri: 

- Comisia nr.1 – dl.Zăgan Horaţiu, dl.Tiu Călin şi dl.Piţigoi Ioan – Adrian; 

- Comisia nr.2 – d-na Petrovici Mihaela, dl.Ioniţă Daniel şi d-na Dumitrescu 

Luminiţa; 

- Comisia nr.3 – dl.Tudor Gheorghe, d-na Papuc Rodica şi d-na Stănică 

Viorica; 

- Comisia nr.4 – dl.Dragomir Ion, dl.Frăţilă Florin şi dl.Tifigiu Mihai. 

Dl.Nistor Marian, din partea grupului P.D.L. face următoarele propuneri: 

- Comisia nr.1 – d-na Albu Elena şi dl.Nistor Marian; 

- Comisia nr.2 – d-na Clinciu Monica şi d-na Preda Gena; 

- Comisia nr.3 – dl.Bondoc Viorel şi dl.Nistor Marian (supleant); 

- Comisia nr.4 – dl.Dulă Marian şi dl.Telegescu Daniel. 

Comisiile de specialitate se retrag pentru a-şi alege preşedintele şi secretarul. 

Dl.Tudor dă citire componenței comisiilor de specialitate: 

I. Comisia nr.1      

Buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului 

public şi privat și agricultură 

1. d-na Albu Elena       

2. dl. Nistor Marian     

3. dl. Zăgan Horațiu – Teodor     

4. dl. Tiu Călin – Iulian       

5. dl. Pițigoi Ioan - Adrian        

II. Comisia nr.2 

Administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii şi comerţ, 

muncă şi probleme sociale, spațiu locativ, drepturile omului şi problemele 

minorităţilor, pază şi ordine, protecţie civilă, familie şi protecţie copii 

 1.  dl. Ioniță Daniel     

2.  d-na Petrovici Mihaela    

3.  d-na Dumitrescu Viorica - Luminița 

4.  d-na Clinciu Monica – Iozefina     

 5.  d-na Preda Gena        

III. Comisia nr.3  

Amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului 

 1.  dl. Tudor Gheorghe     

 2.  d-na Papuc Rodica – Mariana   
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 3.  d-na Stănică Viorica - Georgeta  

 4.  dl. Bondoc Viorel - Gheorghe   

 5.  dl. Nistor Marian       

IV. Comisia nr.4 

Sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism 

 1.  dl. Frățilă Severius – Florin     

 2.  dl. Dragomir Ion       

 3.  dl. Tifigiu Mihai – Valentin   

 4.  dl. Dulă Marian       

 5.  dl. Telegescu Daniel     

Comisiile şi-au ales prin vot deschis preşedintele şi secretarul, după cum 

urmează: 

- la COMISIA nr.1  - preşedinte  d-na Albu Elena; 

    - secretar dl.Nistor Marian; 

- la COMISIA nr.2  - preşedinte  dl.Ioniţă Daniel; 

    - secretar d-na Petrovici Mihaela; 

- la COMISIA nr.3  - preşedinte  dl.Tudor Gheorghe; 

    - secretar d-na Papuc Rodica; 

- la COMISIA nr.4  - preşedinte  dl.Frăţilă Florin; 

    - secretar dl.Dragomir Ion. 

Preşedintele şedinţei dă citire Hotărârii privind alegerea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local al municipiului Câmpina: „Articol unic – Alege pe 

întreaga durată a mandatului Consiliului local al municipiului Câmpina ales la                

10 iunie 2012, un număr de 4 (patru) comisii de specialitate, organizate pe 

principalele domenii de specialitate, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre”. 

În încheiere, preşedintele şedinţei spune că au fost validaţi consilierii locali 

aleşi, viceprimarul a fost ales şi a depus jurământul, primarul a depus jurământul, 

motiv pentru care le doreşte tuturor succes şi putere de muncă. 

Astfel punctele înscrise pe ordinea de zi epuizându-se, şedinţa a luat sfârşit. 

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces – verbal. 

 

          Preşedinte de şedinţă,                                            Secretarul municipiului 

                  Consilier,             Câmpina, 

              Tudor Gheorghe                                                jr.Moldoveanu Paul  

 

 

                            Întocmit, 

                    ec.Bălan Lavinia 

 

 

                    Iordache Gabriela 

 

 
edit.I.G. 


