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PROCES - VERBAL 
`ncheiat ast\zi 28.06.2012 

cu ocazia [edin]ei de constituire a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa 
  
 {edin]a de constituire a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa a fost convovat\ pentru data de 
28.06.2012, prin Ordinul Prefectului nr. 172/25.06.2012. 
 {edin]a a fost deschis\ de c\tre domnul subprefect J`j`ie Antonel. 
 ~nainte de a intra `n ordinea de zi, reprezentantul Istitu]iei Prefectului solicit\ secretarului UAT 
Ora[ Pucioasa s\ fac\ prezen]a consilierilor ale[i, pentru a stabili dac\ [edin]a este legal sau nu 
constiutit\. 
 Solicit\ procesul verbal de la circumscrip]ie. 
 Secretarul ora[ului Pucioasa face prezen]a. 
 La apelul nominal au r\spuns urm\torii consilieri: 
   

1. Ana Maria 

2. Ancuţa Adriana 

3. Avanu Cristian Mihail 

4. Barbu Adrian 

5. Bădescu Gheorghe 

6. Burlan Filoftia 

7. Butcă Dragoş 

8. Cîrstoiu Mihail 

9. Foamete Radu Gabriel 

10. Gorgon Gheorghe Cosmin 

11. Grosu Gabriel Mihail 

12. Mădăran Constantin 

13. Mircea Daniela Elena 

14. Popa Constantin Tiberiu 

15. Pop Aurel 

16. Veveriţă Gheorghe Ion 

  

 
 Ini]ial, la apelul nominal nu a r\spuns domni[oara consilier Iordănescu Victoria, care a venit dup\ 

stabilirea Comisiei de validare. 
  Secretarul ora[ului Pucioasa doamna jr. Catan\ Elena a precizat c\ [edin]a este legal constituit\, 
fiind `ntrunit cvorumul cerut de lege de 2/3 din num\rul de consilieri ale[i. 
 Pre[edintele de vârst\ este domnul Pop Aurel. Acesta prezint\ ordinea de zi [i anume: 
 1. Alegerea comisiei de validare; 
 2. Validarea mandatelor consilierilor ale[i; 
 3. Depunerea jur\mântului de c\tre consilieri; 
 4. Alegerea pre[edintelui de [edin]\ a Consiliului Local; 
 5. Depunerea jur\mântului de c\tre primar; 
 6. Alegerea viceprimarului; 
 7. Aprobarea num\rului [i componen]ei comisiilor de specialitate `n principalele domenii de 
activitate. 
 Aceasta este supus\ la vot [i este aprobat\ cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Alegera comisiei de validare. ” 
 Domnul Pop Aurel face propunerea ca aceast\ comisie s\ aib\ 5 membrii. Supune la vot aceast\ 
propunere [i este aprobat\ cu unanimitate de voturi. 
 Se fac propuneri. Domnul Pop Aurel face propunerea ca aceast\ comisie s\ aib\ 2 membri de la 
USL, 2 membri de la PDL [i 1 membru de la PP-DD, propunerea este respins\ cu 2 voturi „ PENTRU ” 
[i restul „ AB}INERI ”. Solicit\ propuneri din partea consilierilor.  
 Domnul subprefect J`j`ie Antonel solicit\ ca num\rul membrilor comisiei s\ ]in\ cont de ponderea 
partidelor `n Consiliul Local. 
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 Doamna secretar Catan\ Elena spune c\ USL are 9 consilieri, PDL are 5 consilieri, PP-DD are 2 
consilieri [i un independent. 
 Domnul consilier Pop Aurel - consilier independent precizeaz\ c\ nu dore[te s\ fac\ parte din 
acest\ comisie. 
 Domnul consilier  Grosu Gabriel Mihail propune ca din partea grupului USL s\ fac\ parte din 
comisia de validare urm\torii: Ancuţa Adriana - PSD, Burlan Filoftia - PNL [i Avanu Cristian Mihail - 

PSD. 

 Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu propune ca membru `n comisia de validare pe domnul 
Veveri]\ Gheorghe, iar din partea PP - DD pe domnul Gorgon Gheorghe Cosmin. 

 Domnul pre[edinte de vârst\ Pop Aurel supune la vot propunerile f\cute [i acestea sunt suuse la 
vot [i aprobate cu unanimitate de voturi. 
 Secretarul ora[ului Pucioasa prezint\ Hot\rârea Consiliului Local privind alegerea comisiei de 
validare a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa. 
 Domnul pre[edinte de vârst\ Pop Aurel supune la vot proiectul de hot\râre privind alegerea 
comisiei de validare [i aceasta  este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Domnul pre[edinte de vârst\ Pop Aurel solicit\ comisiei de validare s\ se retrag\ pentru a-[i alege 
pre[edintele [i secretarul. 
 ~n urma discu]iilor se alege ca pre[edinte al comisiei de validare doamna Ancuţa Adriana, iar ca 

secretar doamna Burlan Filoftia. 

 Domnul subprefect J`j`ie Antonel precizeaz\  c\ aceast\ comisie trebuie s\ verifice dosarele 
consilierilor  ale[i: dac\ sunt incompatibilit\]i, conflicte de interese, suplean]i care trebuiesc valida]i [i 
dac\ consilierii au sprijinul partidelor politice din partea c\rora au candidat. 
 Comisia de validare se retrage. 
 ~n acest interval a sosit [i doamna Iordănescu Victoria. 

 Se trece la punctul 2 al ordinii de zi [i anume: „ Validarea mandatelor consilierilor ale[i. ” 
 Pre[edintele comisiei de validare - doamna Ancuţa Adriana - prezint\ procesul - verbal pentru 

examinarea  legalit\]ii alegerilor consilierilor 
 Domnul subprefect  J`j`ie Antonel `ntreab\ dac\ doamna Mircea Daniela Elena - care urc\ `n locul 
domnului B\d\u D\nu] - care a optat pentru func]ia de primar, are sprijinul USL [i dac\ la dosar exist\ 
adres\ de la USL `n acest sens. 
 Pre[edintele comisiei de validare - doamna Ancuţa Adriana r\spunde afirmativ. 

 Domnul pre[edinte de vârst\ Pop Aurel supune la vot validarea mandatelor consilierilor ale[i la 
10.06.2012, `n ordine alfabetic\, fiecare consilier fiind validat cu un num\r de 16 voturi „ PENTRU ”, 
consilierul al c\rui mandat a fost supus valid\rii nu a votat. 
 Secretarul ora[ului Pucioasa d\ citire proiectului de hot\râre al Consiliului Local privind 
constituirea Consiliului Local al ora[ului Pucioasa [i acesta este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la punctul 3 al ordinii de zi [i anume: „ Depunerea jur\mântului de c\tre consilieri. ” 
 Secretarul ora[ului Pucioasa d\ citire jur\mântului prev\zut de art. 32, alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 - Legea Administra]iei Publice Locale, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare. 
 Apoi fiecare consilier local a depus jur\mântul, punând mâna stâng\ atât pe Constitu]ie cât [i pe 
biblie spunând cuvântul „ jur ”, a semnat jur\mântul `n dou\ exemplare, unul fiind `nmânat consilierului, 
altul r\mânând  la dosarul de validare. 
 Secretarul ora[ului Pucioasa prezint\ proiectul de hot\râre privind constituirea Consiliului Local 
al ora[ului Pucioasa. 
 Apoi,  pre[edintele de vârst\ Pop Aurel supune la vot proiectul de hot\râre privind constituirea 
Consiliului Local al ora[ului Pucioasa [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\. 
 Se trece la punctul 4 al ordinii de zi [i anume: „ proiect de hot\râre privind alegerea pre[edintelui 
de [edin]\ a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa. ” 
 Doamna consilier Ana Maria propune ca pre[edinte de [edin]\ pe doamna consilier Burlan 
Filoftia. 
 Alte propuneri nu mai sunt. 
 Propunerea este supus\ la vot [i este aprobat\ cu unanimitate de voturi. 
 Secretarul ora[ului Pucioasa prezint\ sentin]a civil\ nr. 684/15.06.2012 pronun]at\ de Judec\toria 
ora[ului Pucioasa `n dosarul nr. 1181/284/2012 privind validarea `n func]ia de primar al ora[ului Pucioasa 
a domnului B\d\u D\nu] candidat la alegerile locale din data de 10.06.2012 din partea USL. 
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 Se trece la punctul 5 al ordinii de zi [i anume: „ Depunerea jur\mântului de c\tre primar. ” 
 Primarul ora[ului Pucioasa d\ citire jur\mântului prev\zut de art. 32, alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 - Legea Administra]iei Publice Locale, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare. 
Apoi semneaz\ jur\mântul `n dou\ exemplare din care unul se `nmâneaz\ acestuia de c\tre secretar, 
cel\lalt r\mâne la dosarul de validare. 
 Se trece la punctul 6 al ordinii de zi [i anume: „ Alegerea viceprimarului. ” 
 Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edinte de [edin]\ d\ citire ghidului de constituire a 
Consiliului Local - capitolul alegerea viceprimarului. Spune c\ se fac propuneri de c\tre grupurile de 
consilieri locali, sau individual, votul este secret, modalitatea de vot poate fi una din urm\toarele: 
 a) fiecare consilier local prime[te un singur buletin de vot pe care trebuiesc trecute numele tuturor 
candida]ilor, urmând s\ fie barate cu o linie orizontal\ numele candida]ilor pe care consilierul nu dore[te 
s\ `i aleag\. 
 b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul „ DA ” �n dreptul numelui celui pe care dore[te s\ `l 
aleag\. 
 c) o alt\ modalitate la alegerea consiliului. 
 Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edinte de [edin]\ supune la vot modalitatea prev\zut\ de 
ghid la punctul a) fiecare consilier prime[te un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor 
candida]ilor, urmând s\ fie barate cu o linie orizontal\ numele candida]ilor pe care consilierul nu dore[te 
s\ `i aleag\ [i aceasta  este aprobat\ cu 16 voturi „ PENTRU ” [i o „ AB}INERE ” - domnul consilier Pop 
Aurel. 
 Se fac propuneri pentru func]ia de viceprimar. 
 Domnul consilier Butcă Dragoş - din partea USL propune pentru func]ia de viceprimar pe doamna 
consilier Ana Maria - USL. 
 Domnul consilier Popa Constantin Tiberiu spune c\ grupul PDL nu are propunere. 
 Alte propuneri nu mai sunt. 
 Se ia o pauz\, timp `n care se completeaz\ buletinele de vot cu propunerea f\cut\. 
 Dup\ pauz\, fiecare consilier a primit un singur buletin de vot, `n ordine alfabetic\ [i s-a exercitat 
votul `n cele dou\ cabine special amenajate `n holul Prim\riei. 
 Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edinte de [edin]\ solicit\ stabilirea unei comisii de 
num\rare a voturilor, Consiliul Local hot\rând ca num\rarea voturilor s\ se fac\ de c\tre comisia de 
validare. 
 Dup\ vot comisia de validare a trecut la num\rarea voturilor. 
 Pre[edintele comisiei de validare - doamna Ancuţa Adriana prezint\ procesul - verbal privind 

constatarea rezultatului alegerii viceprimarului ora[ului Pucioasa, astfel: 
 „ - num\rul total al voturilor  valabil exprimate: 17; 
 - num\rul total al voturilor  17, din care: 16 voturi „ PENTRU ” [i 1 vot „ ~MPOTRIV| ” 
 Fa]\ de cele men]ionate mai sus constat\m alegerea ca viceprimar al ora[ului Pucioasa a 
consilierului local Ana Maria.” 
 Doamna secretar Catan\ Elena prezint\ hot\rârea privind alegerea viceprimarului. 
 Doamna viceprimar Ana Maria mul]ume[te pentru `ncrederea acordat\ [i spune c\ sper\ din tot 
sufletul „ s\ nu v\ dezam\gesc ” 
 Se trece la punctul 7 al ordinii de zi [i anume: „ Aprobarea num\rului [i componen]ei comisiilor 
de specialitate �n principalele domenii de activitate. ” 
 Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edinte de [edin]\ spune c\, potrivit  obiceiului, la nivelul 
Consiliului Local au func]ionat urm\toarele 4 comisii: 
 1. Comisia pentru dezvoltare economico - social\, buget, finan]e, administrarea domeniului public 
[i privat; 
 2. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucr\ri publice, protec]ia mediului, 
monumente istorice [i de arhitectur\; 
 3. Comisia pentru administra]ie public\ local\, juridic\, ap\rarea ordinii publice [i respectarea 
drepturilor  omului; 
 4. Comisia pentru `nv\]\mânt, s\n\tate, cultur\, protec]ie social\, sport [i turism. 
 Doamna consilier Burlan Filoftia - pre[edinte de [edin]\ supune la vot num\rul de comisii [i 
domeniile `n care le constituim [i acestea sunt aprobate `n forma propus\, cu unanimitate de voturi. 
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 Domnul subprefect J`j`ie Antonel `ntreab\ dac\ aceste comisii sunt discutate, negociate, `n caz 
contrar, urmând s\ se discute acest punct la [edin]a urm\toare. 
 R\spunsul este afirmativ. 
 Doamna consilier Burlan Filoftia propune componen]a comisiei pentru dezvoltare economico - 
social\, buget, finan]e, administrarea domeniului public [i privat [i anume: 
  1. Avanu Cristian Mihail - USL; 

  2. Butcă Dragoş  - USL; 

  3. Bădescu Gheorghe  - USL; 

  4. Mădăran Constantin - PDL; 

  5. Pop Aurel   - independent. 

apoi a comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucr\ri publice, protec]ia mediului, monumente 

istorice [i de arhitectur\: 
  1. Bădescu Gheorghe  - USL; 

  2. Grosu Gabriel Mihail - USL; 

  3. Ana Maria   - USL; 

  4. Cîrstoiu Mihail  - PDL; 

  5. Gorgon Gheorghe Cosmin - PP-DD. 

 Domnul consilier Bădescu Gheorghe, propune componen]a comisiei pentru `nv\]\mânt, s\n\tate, 

cultur\, protec]ie social\, sport [i turism [i anume: 
  1. Foamete Radu Gabriel - PDL; 

  2. Barbu Adrian  - USL; 

  3. Mircea Daniela Elena - USL; 

  4. Grosu Gabriel Mihail - USL; 

  5. Popa Constantin Tiberiu - PDL. 
[i a comisiei pentru administra]ie public\ local\, juridic\, ap\rarea ordinii publice [i respectarea 
drepturilor  omului: 
  1. Burlan Filoftia  - USL; 

  2. Ancuţa Adriana  - USL; 

  3. Mircea Daniela Elena - USL; 

  4. Veveriţă Gheorghe Ion - PDL; 

  5. Iordănescu Victoria  - PP-DD. 

 Componen]a comisiilor este supus\ la vot [i este aprobat\ cu 9 voturi „ PENTRU ” [i 8 voturi 
„~MPOTRIV|”. 
 Urmeaz\ ca aceste comisii s\-[i aleag\ pre[edin]ii [i secretarii [i s\ informeze Consiliul Local la 
prima [edin]\ a acestuia. 
 Domni[oara Iordănescu Victoria spune c\ nu este de acord cu comisia din care face parte deoarece 

nu s-a respectat profesia, dânsa fiind farmacist. 
 Domnul primar B\d\u D\nu] spune c\ nu vor fi probleme, deoarece comisiile de specialitate 
primesc toate materialele, nu numai materialele ce privesc aceast\ comisie. 
 Domnul primar B\d\u D\nu] mai spune c\ dup\ cum se [tie pentru dânsul s-a terminat un mandat 
[i a `nceput un nou mandat, consider\ c\ are experien]a necesar\ pentru ca acest mandat s\ fie unul mai 
eficient, de asemenea `n aceste mandat are [i o majoritate ce va duce la deblocarea unor anumite situa]ii. 
Acest  lucru nu `nseamn\ c\ nu voi ]ine cont de p\rerile celorlal]i din Consiliul Local, care nu fac  parte 
din majoritate. Sper ca `n acest mandat s\ g\sim cu to]i aceea `n]elegere de a nu ne mai opune unii la al]ii, 
de dragul de a ne opune, ideal ar fi s\ venim cu motiva]ii serioase [i sper\ s\ fie sprijinit de to]i consilierii 
`n acele propuneri serioase [i s\n\toase care s\ ajute la bunul mers al ora[ului Pucioasa. Chiar dac\ vre]i, 
chiar dac\ nu vre]i lucrurile, realiz\rile sau nerealiz\rile se raporteaz\ atât la autoritatea deliberativ\, cât [i 
la cea executiv\. Chiar dac\ majoritatea oamenilor se raporteaz\ la primar, dincolo de aceast\ imagine 
trebuie s\ apar\ [i Consiliul Local - autoritate care ia hot\râri [i care trebuie s\ duc\ la buna desf\[urare a 
activit\]ii `n ora[ul Pucioasa, iar primarul s\ execute acele hot\râri, eficient. Crede c\ se va g\si acea cale 
de colaborare [i `n]elegere atâta timp cât vom l\sa deoparte acele ambi]ii, orgolii sau r\ut\]i pe care le-am 
„ experimentat ” �n urm\ cu câteva luni de zile, `n campania electoral\. Spune c\ va sta la dispozi]ia 
consilierilor  locali ori de câte ori va fi nevoie ori de câte ori sunt probleme pe care le putem rezolva. 
 Asigur\ to]i consilierii c\ va depune tot efortul pentru a realiza acele proiecte pentru care `n 
mandatul trecut am ob]inut finan]\ri din diferite surse de finan]are [i cu sprijinul oric\ror for]e politice sau 
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autorit\]i din jude] sau de la nivel na]ional, mai ales local pentru c\ hot\rârile prin care s-au aprobat aceste 
proiecte au fost luate la nivel local. Sper\ `ntr-o colaborare foarte bun\. 
 Domnul consilier Pop Aurel spune c\ domnul primar a prezentat foarte frumos ceea ce vrea s\ 
fac\ timp de 4 ani. Spune c\ `l asigur\ pe domnul primar c\ nu va p\r\si Consiliul Local `n acest mandat 
a[a cum l-a p\r\sit data trecut\ [i dac\ domnul primar va mai candida pentru un mandat „ [i eu voi mai 
candida pentru `nc\ un mandat, urmând s\-l sprijin `n buna func]ionare a Consiliului Local.” 
 Alte discu]ii nu mai sunt. 
 Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal. 
 
 
 
 
            PRE{EDINTE DE VÂRST|,                                    PRE{EDINTE DE {EDIN}|, 
                     POP  AUREL                                                            BURLAN FILOFTIA 

 
 
 
 

ASISTEN}I, 
GORGON GHEORGHE COSMIN 

 
 
 
 

AVANU CRISTIAN MIHAIL 
 

 
 
 
                                      ~NTOCMIT 
                                                                                             SECRETAR, 
                                                                                    Jr. CATAN|  ELENA 


