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PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 03 noiembrie 2020 în ședința
de constituire a Consiliului Județean Dolj
Dl. Roșca Nicușor – Prefectul Județului Dolj
Buna ziua! Ne-am întâlnit astăzi în ședința de constituire a Consiliului
Județean Dolj, de învestire a domnului președinte al consiliului județean, după cum a
fost transmis Ordinului Prefectului cu nr.581/02.11.2020. Înainte de a începe ședința
voi da cuvântul doamnei secretar general al județului pentru a face prezența.
Dna. Nicolae Anda – Secretar General al Județului Dolj
Mulțumesc, domnule prefect. Voi face prezența în ordine alfabetică.
Doamna secretar general face prezența în ordine alfabetică.
Dna. Nicolae Anda – Secretar General al Județului Dolj
Domnul Triță Dan-Alexandru se află în izolare, dar este prezent on-line și
doamna Jianu Mihaela-Roxana este în concediu medical și mi-a transmis
documentul doveditor.
Dl. Roșca Nicușor – Prefectul Județului Dolj
Mulțumesc, doamna secretar general. Din totalul de 29 de consilieri județeni
validați, avem prezenți 28. În urma acestei prezențe se poate trece la etapa următoare
de constituire a Consiliului Județean Dolj. Urmează să stabilim prezidiul acestei
ședințe. Aceste prezidiu va fi format din cel mai vârstnic consilier județean, ajutat de
doi cei mai tineri consilieri județeni, respectiv domnul Luică Dorel - președinte,
născut la data de 10.12.1944 și domnii Rădoi Ionuț-Mihai și Nicola Teodor Alin,
născuți la data de 16.02.1991, respectiv la data de 27.02.1988.
Înainte de a da citire ordinii de zi a acestei ședințe, doamna secretar general vă
rog să aduceți la cunoștință încheierile de validare ale consilierilor județeni.
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Dna. Nicolae Anda – Secretar General al Județului Dolj
Prin Încheierea pronunțată în data de 16 octombrie 2020 în cadrul Dosarului
nr.7292/63/2020 al Tribunalului Dolj s-a admis cererea formulată de către Consiliul
Județean Dolj prin Secretarul General al Județului Dolj. Astfel, prin această
încheiere s-a dispus validarea mandatelor în funcția de consilier județean a
următorilor candidați declarați admiși în urma alegerilor locale din data de 27
septembrie 2020 organizate în Circumscripția Electorală Județeană nr.17 Dolj:
Stănescu Niculina-Eugenia, Bică Oana-Claudia, Durle Dumitru-Cosmin, NeațuBreciugă Mihail-Adrian, Bărăgan Stelian, Pantilimon Marius-Cosmin, Rădoi IonuțMihai, Velișcu Carmen-Alina, Bică Gheorghe, Nedelescu Gheorghe, Ilinca AdinelIonel, Cercel Ninel, Marin Marian-Viorel, Nicola Teodor-Alin, Gîdăr Alexandru,
Jianu Mihaela-Roxana, Triță Dan-Alexandru, Păsculescu Veta, Irinei Marian-Ioan,
Călin Cosmin-Petruț, Drîgnei Daniel, Gătejescu Alexandru-Florian, Soare Mihai,
Luică Dorel, Trandafir Ștefan-Cristian, Nisipeanu Marian, Stanciu Octavian-Paul,
Stănculescu Anișoara, Solomon Antonie.
De asemenea, prin aceeași încheiere s-a dispus invalidarea mandatelor
următorilor candidați declarați aleși în Consiliul Județean Dolj în urma alegerilor
locale din data de 27 septembrie 2020: Negulescu Mihail-Cristian, Vasile DorinCosmin, Firică Mihai, Ivanovici Leurențiu, Stancu Florinel, Marinescu OctavianSorin, Prioteasa Ion.
Împotriva acestei încheieri a fost formulat apel de către domnul Negulescu
Mihail-Cristian. Ieri, 2 noiembrie 2020, Curtea de Apel Craiova s-a pronunțat cu
privire la apelul declarat în cauză prin Decizia civilă nr.2294 din 02.11.2020 și a
dispus: a fost respins ca nefondat apelul declarant de apelantul Negulescu MihailCristian împotriva încheierii amintite de mine mai devreme.
Această decizie este definitivă.
Domnul Luică Dorel- Președinte de vârstă
Supun votului dvs. proiectul ordinii de zi a ședinței, respectiv:
1. Depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror
mandate au fost validate de către Tribunalul Dolj;
2. Depunerea jurământului de către domnul Vasile Dorin-Cosmin în funcția
de președinte al Consiliului Județean Dolj.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Ordinea de zi este votată în unanimitate de toți consilierii județeni.
1. Depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror
mandate au fost validate de către Tribunalul Dolj
Domnul Luică Dorel- Președinte de vârstă
În ordine alfabetică se trece la depunerea jurământului de către consilierii
declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de Tribunalul Dolj.
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Consilierii județeni sunt invitați în ordine alfabetică în fața pupitrului special
amenajat, pun mâna stângă pe biblie și constituție și dau citire următorului jurământ
în limba română: ”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință,
tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Dolj.
Așa să îmi ajute Dumnezeu!”, pe care îl semnează în două exemplare. Un exemplar
se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea se înmânează consilierului
județean.
Domnul Triță Dan-Alexandru depune jurământul ultimul, în format electronic
video și audio.
Doamna Jianu-Mihaela Roxana este în concediu medical și nu depune
jurământul.
Domnul Luică Dorel- Președinte de vârstă
Dau cuvântul doamnei secretar general pentru a da citire Încheierii
Tribunalului Dolj privind validarea mandatului Președintelui Consiliului Județean
Dolj, domnul Vasile Dorin-Cosmin.
Dna. Nicolae Anda – Secretar General al Județului Dolj
Prin Încheierea pronunțată pe data de 16 octombrie 2020 de Tribunalul Dolj în
Dosarul nr.7291/63/2020 s-a admis cererea formulată de petentul Consiliul Județean
Dolj, prin Secretarul General al Unității Administrativ Teritoriale Județul Dolj,
având ca obiect validarea mandatului președintelui Consiliului Județean Dolj. Astfel,
prin încheiere se validează mandatul pentru funcția de Președinte al Consiliului
Județean Dolj a domnului Vasile Dorin Cosmin, candidat din partea Alianței
Electorale PSD+ALDE DOLJ, declarat ales în urma alegerilor locale din data de 27
septembrie 2020, organizate în Circumscripția Electorală Județeană nr.17 Dolj.
Această încheiere a rămas definitivă prin neapelare.
2. Depunerea jurământului de către domnul Vasile Dorin-Cosmin în
funcția de președinte al Consiliului Județean Dolj
Domnul Luică Dorel- Președinte de vârstă
Îl invit pe domnul Vasile Dorin-Cosmin - președintele validat al Consiliului
Județean Dolj să depună jurământul.
Domnul Președinte Vasile Dorin-Cosmin depune următorul jurământ în
limba română: ”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot
ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Dolj. Așa
să îmi ajute Dumnezeu!”
După depunerea jurământului, președintele intră în exercițiul de drept al
mandatului.
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Domnul Președinte Vasile Dorin-Cosmin
Domnule prefect, domnule președinte de ședință, domnule director, doamna
secretar general, doamnelor și domnilor consilieri județeni, doamnelor și domnilor
reprezentanți ai mass-media, este o onoare deosebită pentru mine să depun
jurământul și să vă vorbesc în calitate de președinte al Consiliului Județean Dolj,
instituție etalon a administrației publice locale. Vreau să le mulțumesc doljenilor
care, pe 27 septembrie, mi-au acordat o încredere uriașă și să le promit că voi face
tot ce este omenește posibil să nu-i dezamăgesc în acești ani. Felicitări doamnelor și
domnilor consilieri județeni care au depus astăzi jurământul și am încredere că vom
face o echipă foarte bună la nivelul consiliului județean. Îi cunosc pe foarte mulți
dintre cei care au fost aleși – oameni cu experiență în administrație, pe ale căror
cunoștințe contez, dar sunt și tineri în actualul consiliu, pe a căror energie și
dinamism voi miza în următorii patru ani. Sunt un om al dialogului, un om deschis la
proiecte, la propuneri și idei bune care pot fi puse în practică în beneficiul
locuitorilor județului nostru. Ne așteaptă patru ani de muncă, patru ani de provocări,
patru ani în care ne dorim ca, în Consiliul Județean, cetățeanul și interesele sale să
primeze.
Avem în implementare 19 proiecte mari, pe care le vom duce la bun sfârșit,
dar și o listă întreagă de proiecte aflate în diverse stadii de pregătire, pe care le vom
dezbate și le vom implementa împreună. Sunt demersuri care, odată realizate, vor
schimba în bine județul nostru. Sănătatea va continua să constituie prioritatea
noastră. Vom investi masiv în infrastructură, atât în cea rutieră, cât și în cea
aeroportuară. În acest mandat, vom depune proiecte în toate domeniile importante,
de la asistență socială, educație, cultură, până la siguranța cetățeanului, mediul
înconjurător sau sectorul economic. Pentru că sunt un om deschis, vă asigur că în
lista de investiții pe care o voi propune se vor regăsi inclusiv idei pe care le-am
preluat din programele unor contracandidați de-ai mei.
În luna decembrie, atunci când sper că vom începe să construim bugetul
pentru anul viitor, vom avea tema de proiectare pentru stadionul «Tineretului», care
va include o bază, un complex sportiv și de agrement. Este clar că majoritatea
acestor demersuri le vom depune pentru a fi finanțate din fonduri europene, dar
dincolo de aceste provocări un proiect pe care mi-l doresc implementat urmărește
apropierea administrației județene de cetățean. Pe lângă celeritatea eliberării unor
acte administrative, îmi propun să ajungem la «un click distanță» pentru obținerea
unui document sau, de ce nu, pentru consultarea cetățenilor în marile noastre
inițiative investiționale.
Sunt convins că vom putea fi în continuare suport pentru toate cele 111
consilii locale și primării din județ, pe care să le putem sprijini cu toată experiența
noastră. Sper ca peste patru ani, atunci când vom privi retrospectiv, să fim mulțumiți
de noi, să fim mândri de ce lăsăm în urmă și de ceea ce am realizat și, de ce nu, să
putem spune că legislatura 2020-2024 a Consiliului Județean a fost cea mai
performantă după 1989. Vă mulțumesc. Așa să ne ajute Dumnezeu!
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Domnul Luică Dorel- Președinte de vârstă
Dau cuvântul doamnei Secretar General al Județului Dolj pentru a face unele
precizări.
Dna. Nicolae Anda – Secretar General al Județului Dolj face următoarele
precizări:
- Nr. consilieri județeni stabiliți prin ordin al prefectului conform art.112/171
din Codul administrativ – 36;
- Nr. consilieri județeni validați de tribunal – 29;
- Nr. consilieri județeni prezenți la ședință – 28;
- Nr. consilieri județeni care au depus jurământul la ședința privind ceremonia
de constituire a consiliului județean – 28;
- Nr. consilieri care au refuzat să depună jurământul la ședința privind
ceremonia de constituire a consiliului județean - 0;
- Nr. consilieri județeni, care absentează motivat, conform art.116 alin.(8) din
Codul administrativ - 1;
- Nr. consilierilor județeni, care absentează nemotivat – 0.
Față de situația prezentată este necesară validarea, conform art.119 din Codul
Administrativ, a unui număr de 7 supleanți, după cum urmează:
- din partea Alianței Electorale PSD+ALDE DOLJ – urmează a fi validați 2
supleanți;
- din partea Partidului Național Liberal - urmează a fi validați 2 supleanți;
- din partea Partidului PRO România – urmează a fi validat 1 supleant;
- din partea Partidului Mișcarea Populară - urmează a fi validat 1 supleant;
- din partea Partidului Ecologist Român - urmează a fi validat 1 supleant;
De asemenea, aș vrea să vă reamintesc, domnilor consilieri județeni, că trebuie
să aveți în vedere și să respectați regimul incompatibilităților reglementat prin Legea
nr.161/2003. De asemenea, vreau să vă aduc la cunoștință că este necesară
depunerea de către fiecare dintre dvs. a declarațiilor de avere și de interese în termen
de 30 de zile. Mulțumesc!
Domnul Luică Dorel- Președinte de vârstă
În încheiere dau cuvântul domnul prefect.
Dl. Roșca Nicușor – Prefectul Județului Dolj
Doamnelor și domnilor consilieri județeni, domnule Președinte al Consiliului
Județean Dolj dați-mi voie să vă felicit și eu și să vă urez succes în activitatea pe
care o să o aveți în următorii patru ani, în urma alegerilor locale care au avut loc în
data de 27 septembrie 2020. Am convingerea că împreună consiliul județean și
domnul președinte veți face tot posibilul pentru a lua cele mai bune decizii, cele mai
bune hotărâri în ședințele dvs. ordinare și extraordinare pe care le veți avea. Sper că
veți aproba în consiliul județean cele mai bune decizii privind investițiile în județul
Dolj, în toate domeniile începând de la educație, învățământ, cultură etc. Sper într-o
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colaborare foarte bună a consiliului județean împreună cu domnul președinte,
împreună cu instituția prefectului. Stăm la dispoziție tuturor pentru a implementa
cele mai bune și impresionante proiecte de dezvoltare ale județului Dolj. Felicitări!
Vă doresc succes, multă sănătate și orice problemă aveți vă stăm la dispoziție atât
Consiliul Județean Dolj cât și Instituția Prefectului – Județul Dolj.
Domnul Luică Dorel- Președinte de vârstă
Mulțumesc pentru participare. Declar ședința închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
DOLJ

Luică Dorel
Nicolae Anda
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