
PROCES VERBAL 

Incheiat astazi, 07.04.2014, la sedinta ordinara a 

Consiliului local Stefanestii de Jos – Ilfov 

 

 
Decanul de varsta, deschide sedinta si constata prezenta in sala a 

majoritatii consilierilor.  

 Dl. Catarama Gheorghe si dl. Ulian Mihai doresc sa se consemneze in 

procesul verbal al sedintei faptul ca au formulat cerere pentru a li se pune la 

dispozitie copie a tabelului convocator si a procesului verbal al sedintei din data 

de 02.04.2014 si doresc o explicatie pentru faptul ca nu au fost invitati la sedinta 

din data de 02.04.2014. De asemenea, doresc sa  li se spuna motivul pentru care 

nu li s-a adus la cunostinta rezultatul contestatiei pe care au formulat-o 

impotriva retragerii sprijinului politic din partea PSD. Amandoi considera faptul 

ca pana la primirea unui raspuns prin mandat postal la contestatia pe care au 

formulat-o impotriva retragerii sprijinului politic din partea PSD sunt inca 

consilieri locali. Daca nu se va tine cont de acest fapt declara ca vor face 

plangere penala impotriva secretarului comunei Stefanestii de Jos pentru abuz in 

serviciu. Dansii considera ca mandatul de consilier local inceteaza la data 

adoptarii de catre Consiliul local a hotararii prin care ia act de retragerea 

sprijinului politic si validarea locurilor de consilier in cauza. 

 Secretarul comunei Stefanestii de Jos atrage atentia Consiliului local ca, 

in conformitate cu prevederile art. 9 lit. h1 din legea nr. 393/2004, calitatea de 

consilier local inceteaza de drept prin pierderea calitatii de membru al partidului 

politic pe listele caruia  a fost ales; de asemenea, conform art. 12 din aceeasi 

lege, consiliul local adopta, in prima sedinta ordinara, la propunerea primarului, 

o hotarare prin care ia act de situatia aparuta si declara vacant locul consilierului 

in cauza. Pe ordinea de zi a sedintei de astazi au fost incluse, conform legii, 

proiectele de hotarare privind constatarea vacantarii a doua posturi de consilier 

local, ca urmare a retragerii sprijinului politic; in mapele de sedinta s-a depus 

cate o copie a acestor proiecte de hotarare cat si a deciziei Biroului judetean 

PSD in acest sens. 

Presedintele de sedinta solicita prezentarea procesului verbal al sedintei 

anterioare.  

Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri daca continutul 

procesului verbal reflecta problemele discutate la sedinta anterioara. 

 Cu privire la acest fapt, s-a constatat ca procesul verbal al sedintei 

anterioare prezinta cu veridicitate problemele supuse atentiei Consiliului local. 

Se supune la vot aprobarea procesului verbal sus-mentionat si sigilarea 

dosarului. 

 Se supune la vot aprobarea procesului verbal. 



 Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba procesul verbal 

al sedintei anterioare si sigilarea dosarului acestei sedinte. 

  Presedintele de sedinta supune aprobarii Consiliului local ordinea de zi: 

- Proiect hotarare constatare loc vacant consilier local Catarama 

Gheorghe; 

- Proiect hotarare constatare loca vacant consilier local Ulian Mihai; 

- Proiect hotarare validare mandat consilier local Ilie Ionel; 

- Proiect hotarare validare mandat consilier local Sandu Florian; 

- Proiect hotarare reorganizare comisii specialitate; 

- Proiect hotarare modificare HCL 6/2014 privind imprumutul local; 

- Proiect hotarare aprobare buget imprumut local; 

- Diverse 

Se supune la vot. 

Cu 7 voturi „pentru” (Gheorghe Cristian, Mihaila Marius, Joiman 

Nicolae, Grigore Gheorghe, Dinca Nicolae, Negoescu Cristian, Pirvu Ion) si 8 

voturi „impotriva” (Catarama Gheorghe, Ulian Mihai, Stefan Niculae, Dumitru 

Luminita, Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru, Ghita Gheorghe, Pavel 

Gheorghe) se respinge ordinea de zi. De mentionat ca au votat si d-nii Catarama 

Gheorghe si Ulian Mihai, carora li s-a retras sprijinul politic si pentru care erau 

introduse pe ordinea de zi cele doua proiecte de hotarare privind constatarea 

vacantarii locurilor ocupate de dansii in consiliul local. 

Consilierii locali care au votat impotriva ordinii de zi propun modificarea 

acesteia, in sensul refuzarii discutarii in aceasta sedinta a primelor patru puncte 

si discutarea lor intr-o sedinta viitoare, dupa solutionarea contestatiilor depuse 

de d-nii Catarama Gheorghe si Ulian Mihai la PSD impotriva retragerii calitatii 

de membru al acestui partid politic. 

Cele patru puncte care se refuza a fi discutate sunt: 

- Proiect hotarare constatare loc vacant consilier local Catarama 

Gheorghe; 

- Proiect hotarare constatare loca vacant consilier local Ulian Mihai; 

- Proiect hotarare validare mandat consilier local Ilie Ionel; 

- Proiect hotarare validare mandat consilier local Sandu Florian; 

Se supune la vot. 

Cu 7 voturi „impotriva” (Gheorghe Cristian, Mihaila Marius, Joiman 

Nicolae, Grigore Gheorghe, Dinca Nicolae, Negoescu Cristian, Pirvu Ion) si 8 

voturi „pentru” (Catarama Gheorghe, Ulian Mihai, Stefan Niculae, Dumitru 

Luminita, Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru, Ghita Gheorghe, Pavel 

Gheorghe) se aproba modificarea ordinii de zi. De mentionat ca au votat si d-nii 

Catarama Gheorghe si Ulian Mihai, carora li s-a retras sprijinul politic si pentru 

care erau introduse pe ordinea de zi cele doua proiecte de hotarare privind 

constatarea vacantarii locurilor ocupate de dansii in consiliul local. 

D-nii Catarama Gheorghe, Ulian Mihai, Stefan Niculae, Dumitru 

Luminita, Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru, Ghita Gheorghe, Pavel 



Gheorghe propun suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte de 

hotarare: 

- Proiect hotarare infiintare comisie speciala de analiza si verificare a 

achizitiilor publice din cadrul primariei Stefanestii de Jos; 

- Proiect hotarare alegere viceprimar. 

Se supune la vot. 

Cu 7 voturi „impotriva” (Ghoerghe Cristian, Mihaila Marius, Joiman 

Nicolae, Grigore Gheorghe, Dinca Nicolae, Negoescu Cristian, Pirvu Ion) si 8 

voturi „pentru” (Catarama Gheorghe, Ulian Mihai, Stefan Niculae, Dumitru 

Luminita, Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru, Ghita Gheorghe, Pavel 

Gheorghe) se aproba suplimentarea ordinii de zi. De mentionat ca au votat si d-

nii Catarama Gheorghe si Ulian Mihai, carora li s-a retras sprijinul politic si 

pentru care s-a refuzat discutarea pe ordinea de zi a celor doua proiecte de 

hotarare privind constatarea vacantarii locurilor ocupate de dansii in consiliul 

local. 

Presedintele de sedinta supune aprobarii ordinea de zi finala a sedintei, 

astfel: 

- Proiect hotarare reorganizare comisii specialitate consiliu local; 

- Proiect hotarare infiintare comisie speciala pentru verificarea 

achizitiilor publice din cadrul primariei Stefanestii de Jos; 

- Proiect hotarare alegere viceprimar; 

- Proiect hotarare modificare HCL 6/2014 privind imprumut intern; 

- Proiect hotarare aprobare buget imprumut intern. 

- Diverse. 

Se supune la vot. 

Cu 7 voturi „impotriva” (Ghoerghe Cristian, Mihaila Marius, Joiman 

Nicolae, Grigore Gheorghe, Dinca Nicolae, Negoescu Cristian, Pirvu Ion) si 8 

voturi „pentru” (Catarama Gheorghe, Ulian Mihai, Stefan Niculae, Dumitru 

Luminita, Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru, Ghita Gheorghe, Pavel 

Gheorghe) se aproba ordinea de zi finala a sedintei. De mentionat ca au votat si 

d-nii Catarama Gheorghe si Ulian Mihai, carora li s-a retras sprijinul politic si 

pentru care s-a refuzat discutarea pe ordinea de zi a celor doua proiecte de 

hotarare privind constatarea vacantarii locurilor ocupate de dansii in consiliul 

local. 

Dl. consilier local Gheorghe Cristian considera ca voturile exercitate de 

d-nii Catarama Gheorghe si Ulian Mihai sunt nule si nu pot fi luate in 

considerare, din moment ce consiliul local a luat deja la cunostinta prin 

corespondenta mapelor de sedinta, ca celor doi li s-a retras sprijinul politic din 

parte PSD. Consiliul local nu are nici o legatura cu rezultatul contestatiilor 

formulate de dansii, trebuia adoptata hotararea de constatare ca vacant a locului 

ocupat de dansii in consiliul local asa cum a fost propus la inceput pe ordinea de 

zi. 



Dl. consilier local Grigore Gheorghe, in numele celor 7 consilieri locali: 

Gheorghe Cristian, Mihaila Marius, Joiman Nicolae, Dinca Nicolae, Grigore 

Gheorghe, Negoescu Cristian, Pirvu Ion, propune sa se amane sedinta intrucat 

nu sunt indeplinite conditiile normale pentru desfasurarea ei si sa se solicite 

participarea unui reprezentant al prefectului. 

Se supune la vot. 

Cu 7 voturi „pentru” (Ghoerghe Cristian, Mihaila Marius, Joiman 

Nicolae, Grigore Gheorghe, Dinca Nicolae, Negoescu Cristian, Pirvu Ion) si 8 

voturi „impotriva” (Catarama Gheorghe, Ulian Mihai, Stefan Niculae, Dumitru 

Luminita, Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru, Ghita Gheorghe, Pavel 

Gheorghe) se respinge amanarea sedintei. De mentionat ca au votat si d-nii 

Catarama Gheorghe si Ulian Mihai, carora li s-a retras sprijinul politic si pentru 

care s-a refuzat discutarea pe ordinea de zi a celor doua proiecte de hotarare 

privind constatarea vacantarii locurilor ocupate de dansii in consiliul local. 

Cei sapte consilieri locali : Ghoerghe Cristian, Mihaila Marius, Joiman 

Nicolae, Grigore Gheorghe, Dinca Nicolae, Negoescu Cristian, Pirvu Ion se 

retrag de la masa de sedinta. 

Se discuta primul punct de pe ordinea de zi a sedintei: 

Proiect hotarare aprobare infiintare comisie speciala de verificare a 

achizitiilor publice din cadrul primariei Stefanestii de Jos, pe durata 

determinata. 

D-na Dumitru Luminita propune sa fie formata din trei membri. 

Dl. Stefan Niculae propune pe urmatorii: Catarama Gheorghe, Dumitru 

Luminita, Ghita Gheorghe. 

Se supune la vot. Voteaza doar 8 persoane, si anume: Catarama 

Gheorghe, Ulian Mihai, Stefan Niculae, Dumitru Luminita, Anghel Dumitru, 

Luiceanu Dumitru, Ghita Gheorghe, Pavel Gheorghe. Cu 8 voturi „pentru” se 

adopta hotararea privind infiintarea unei comisii speciale pe durata determinata 

privind verificarea achizitiilor publice la nivelul primariei Stefanestii de Jos, 

compusa din Catarama Gheorghe, Dumitru Luminita, Ghita Gheorghe. De 

mentionat ca au votat si d-nii Catarama Gheorghe si Ulian Mihai, carora li s-a 

retras sprijinul politic si pentru care s-a refuzat discutarea pe ordinea de zi a 

celor doua proiecte de hotarare privind constatarea vacantarii locurilor ocupate 

de dansii in consiliul local. 

Opinia motivata a secretarului comunei in ceea ce priveste legalitatea 

acestei hotarari: va refuza contrasemnarea ei pe urmatoarele motive:  

- Din punctul meu de vedere, voturile d-lor Catarama Gheorghe si Ulian 

Mihai sunt nule si nu pot fi luate in considerare, chiar daca nu s-a 

adoptat hotararea prin care consiliul local lua act de retragerea 

sprijinului politic pentru dansii si declararea ca vacante a locurilor 

ocupate de dansii in consiliul local. Jurisprudenta considera, in aceasta 

situatie, ca efectele incetarii de drept a mandatului de consilier local a 

persoanei care a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe 



listele caruia a fost ales se produc de la momentul in care consilierul 

aflat in aceasta situatie a pierdut calitatea de membru al partidului 

politic, iar nu de la momentul adoptarii hotararii consiliului local prin 

care se ia doar act de intervenirea incetarii de drept a mandatului (vezi 

decizia 4205 pronuntata in 14.10.2009 de Curtea de Apel Craiova); de 

mentionat ca art. 9 lit. h1 si art. 12 din legea nr. 393/2004 nu au fost 

modificate ulterior datei de 14.10.2009. 

- Nu sunt respectate prevederile art. 44 din legea nr. 215/2001, 

republicata, privind Administratia publica locala, cu modificarile si 

completarile ulterioare, care impun ca, pentru ca un proiect de hotarare 

sa fie discutat in cadrul unei sedinte ordinare a consiliului local, sa fie 

insotit, pe langa expunerea de motive a initiatorului, de raportul 

compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al 

primarului si de avizul comisiei de specialitate a Consiliului local. 

Exceptia de la aceasta regula se aplica doar sedintelor extraordinare, 

ceea ce nu este cazul de fata. 

- Voi lasa aprecierea legalitatii acestei hotarari la latitudinea prefectului 

judetului Ilfov, care exercita tutela administrativa asupra hotararilor 

adoptate de consiliul local conform legii 554/2004 – contenciosul 

administrativ. 

D-na Dumitru Luminita doreste sa se consemneze in procesul verbal ca 

retragerea de la masa de sedinta a celor 7 consilieri locali (Ghoerghe Cristian, 

Mihaila Marius, Joiman Nicolae, Grigore Gheorghe, Dinca Nicolae, Negoescu 

Cristian, Pirvu Ion) s-a facut ca urmare a instigarii de catre presedintele 

organizatiei PSD Stefanestii de Jos, dl. Eugen Paraschiv, in acelasi timp si 

administrator public al comunei Stefanestii de Jos. 

In continuarea sedintei se propune suplimentarea ordinii de zi cu  

proiectul de hotarare privind reorganizarea comisiei de validare a mandatelor la 

nivelul consiliului local Stefanestii de Jos. Acest proiect de hotarare este initiat 

de catre Catarama Gheorghe, Ulian Mihai, Stefan Niculae, Dumitru Luminita, 

Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru, Ghita Gheorghe, Pavel Gheorghe. Se 

supune la vot. 

Voteaza doar 8 persoane, si anume: Catarama Gheorghe, Ulian Mihai, 

Stefan Niculae, Dumitru Luminita, Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru, Ghita 

Gheorghe, Pavel Gheorghe. Cu 8 voturi „pentru” se aproba suplimentarea 

ordinii de zi a sedintei cu proiectul de hotarare privind reorganizarea comisiei 

de validare a mandatelor, initiat de catre Catarama Gheorghe, Ulian Mihai, 

Stefan Niculae, Dumitru Luminita, Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru, Ghita 

Gheorghe, Pavel Gheorghe. De mentionat ca au votat si d-nii Catarama 

Gheorghe si Ulian Mihai, carora li s-a retras sprijinul politic si pentru care s-a 

refuzat discutarea pe ordinea de zi a celor doua proiecte de hotarare privind 

constatarea vacantarii locurilor ocupate de dansii in consiliul local. 



Se trece la discutarea proiectului de hotarare privind reorganizarea 

comisiei de validare a mandatelor la nivelul consiliului local Stefanestii de Jos, 

initiat de catre Catarama Gheorghe, Ulian Mihai, Stefan Niculae, Dumitru 

Luminita, Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru, Ghita Gheorghe, Pavel 

Gheorghe. Motivatia inititorilor este ca nu s-ar putea trece la alegerea 

viceprimarului, urmatorul punct pe ordinea de zi, fara existenta unei comisii de 

validare. Fosta comisie de validare nu poate opera intrucat doi din membrii ei, 

d-nii Dinca Nicolae si Pirvu Ion, au parasit masa de sedinta. 

Se solicita propuneri: 

Dl. Catarama Gheorghe propune pe dl. Pavel Gheorghe. 

Dl. Stefan Nicula epropune pe dl. Catarama Gheorghe. 

Dl. Anghel Dumitru propune pe dl. Stefan Niculae. 

Se supune la vot. 

Voteaza doar 8 persoane, si anume: Catarama Gheorghe, Ulian Mihai, 

Stefan Niculae, Dumitru Luminita, Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru, Ghita 

Gheorghe, Pavel Gheorghe. Cu 8 voturi „pentru” se aproba reorganizarea 

comisiei de validare a mandatelor, in urmatoarea componenta: Pavel Gheorghe, 

Catarama Gheorghe si Stefan Niculae. De mentionat ca au votat si d-nii 

Catarama Gheorghe si Ulian Mihai, carora li s-a retras sprijinul politic si pentru 

care s-a refuzat discutarea pe ordinea de zi a celor doua proiecte de hotarare 

privind constatarea vacantarii locurilor ocupate de dansii in consiliul local. 

Opinia motivata a secretarului comunei in ceea ce priveste legalitatea 

acestei hotarari: va refuza contrasemnarea ei pe urmatoarele motive:  

- Din punctul meu de vedere, voturile d-lor Catarama Gheorghe si Ulian 

Mihai sunt nule si nu pot fi luate in considerare, chiar daca nu s-a 

adoptat hotararea prin care consiliul local lua act de retragerea 

sprijinului politic pentru dansii si declararea ca vacante a locurilor 

ocupate de dansii in consiliul local. Jurisprudenta considera, in aceasta 

situatie, ca efectele incetarii de drept a mandatului de consilier local a 

persoanei care a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe 

listele caruia a fost ales se produc de la momentul in care consilierul 

aflat in aceasta situatie a pierdut calitatea de membru al partidului 

politic, iar nu de la momentul adoptarii hotararii consiliului local prin 

care se ia doar act de intervenirea incetarii de drept a mandatului (vezi 

decizia 4205 pronuntata in 14.10.2009 de Curtea de Apel Craiova); de 

mentionat ca art. 9 lit. h1 si art. 12 din legea nr. 393/2004 nu au fost 

modificate ulterior datei de 14.10.2009. 

- Nu sunt respectate prevederile art. 44 din legea nr. 215/2001, 

republicata, privind Administratia publica locala, cu modificarile si 

completarile ulterioare, care impun ca, pentru ca un proiect de hotarare 

sa fie discutat in cadrul unei sedinte ordinare a consiliului local, sa fie 

insotit, pe langa expunerea de motive a initiatorului, de raportul 

compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al 



primarului si de avizul comisiei de specialitate a Consiliului local. 

Exceptia de la aceasta regula se aplica doar sedintelor extraordinare, 

ceea ce nu este cazul de fata. 

- Voi lasa aprecierea legalitatii acestei hotarari la latitudinea prefectului 

judetului Ilfov, care exercita tutela administrativa asupra hotararilor 

adoptate de consiliul local conform legii 554/2004 – contenciosul 

administrativ. 

In continuare se discuta proiectul de hotarare privind alegerea 

viceprimarului. 

Se solicita propuneri. 

Dl. Pavel Gheorghe propune pe dl. Ulian Mihai. 

Nemaifiind alte propuneri, se trece la desfasurarea procedurii de vot 

secret. 

Isi exprima optiunea prin vot 8 persoane: Catarama Gheorghe, Ulian 

Mihai, Stefan Niculae, Dumitru Luminita, Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru, 

Ghita Gheorghe, Pavel Gheorghe. Comisia de validare numara voturile obtinute, 

incheie procesul verbal si declara ca dl. Ulian Mihai a obtinut 8 voturi din 8 

exprimate pentru functia de viceprimar. 

Se adopta hotararea privind alegerea d-lui Ulian Mihai in functia de 

viceprimar al comunei Stefanestii de Jos. 

Opinia motivata a secretarului comunei in ceea ce priveste legalitatea 

acestei hotarari: va refuza contrasemnarea ei pe urmatoarele motive:  

- Din punctul meu de vedere, voturile d-lor Catarama Gheorghe si Ulian 

Mihai sunt nule si nu pot fi luate in considerare, chiar daca nu s-a 

adoptat hotararea prin care consiliul local lua act de retragerea 

sprijinului politic pentru dansii si declararea ca vacante a locurilor 

ocupate de dansii in consiliul local. Jurisprudenta considera, in aceasta 

situatie, ca efectele incetarii de drept a mandatului de consilier local a 

persoanei care a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe 

listele caruia a fost ales se produc de la momentul in care consilierul 

aflat in aceasta situatie a pierdut calitatea de membru al partidului 

politic, iar nu de la momentul adoptarii hotararii consiliului local prin 

care se ia doar act de intervenirea incetarii de drept a mandatului (vezi 

decizia 4205 pronuntata in 14.10.2009 de Curtea de Apel Craiova); de 

mentionat ca art. 9 lit. h1 si art. 12 din legea nr. 393/2004 nu au fost 

modificate ulterior datei de 14.10.2009. 

- Nu sunt respectate prevederile art. 44 din legea nr. 215/2001, 

republicata, privind Administratia publica locala, cu modificarile si 

completarile ulterioare, care impun ca, pentru ca un proiect de hotarare 

sa fie discutat in cadrul unei sedinte ordinare a consiliului local, sa fie 

insotit, pe langa expunerea de motive a initiatorului, de raportul 

compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al 

primarului si de avizul comisiei de specialitate a Consiliului local. 



Exceptia de la aceasta regula se aplica doar sedintelor extraordinare, 

ceea ce nu este cazul de fata. 

- La votul secret pentru functia de viceprimar a participat inclusiv 

persoana propusa, si anume dl. Ulian Mihai. Fiind o singura propunere 

(domnia sa) si rezultand 8 voturi in favoarea acestei propuneri din 8 

persoane votante ( Catarama Gheorghe, Ulian Mihai, Stefan Niculae, 

Dumitru Luminita, Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru, Ghita 

Gheorghe, Pavel Gheorghe), automat dl. Ulian Mihai s-a votat pe sine 

insusi, situatie care consider ca contravine prevederilor art. 77 din 

legea nr. 393/2004. 

- Voi lasa aprecierea legalitatii acestei hotarari la latitudinea prefectului 

judetului Ilfov, care exercita tutela administrativa asupra hotararilor 

adoptate de consiliul local conform legii 554/2004 – contenciosul 

administrativ. 

Presedinte de sedinta propune amanarea discutarii urmatoarelor proiecte 

de hotarari pentru o sedinta viitoare: 

- Proiectul de hotarare privind reorganizarea comisiilor de specialitate 

ale consiliului local; 

- Proiectul de hotarare privind modificarea HCL 6/2014 (imprumutul 

intern); 

- Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului imprumutului intern. 

Se supune la vot. 

Voteaza doar 8 persoane, si anume: Catarama Gheorghe, Ulian Mihai, 

Stefan Niculae, Dumitru Luminita, Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru, Ghita 

Gheorghe, Pavel Gheorghe. Cu 8 voturi „pentru” se aproba amanarea discutarii 

celor trei proiecte de hotarare pentru o sedinta viitoare. De mentionat ca au votat 

si d-nii Catarama Gheorghe si Ulian Mihai, carora li s-a retras sprijinul politic si 

pentru care s-a refuzat discutarea pe ordinea de zi a celor doua proiecte de 

hotarare privind constatarea vacantarii locurilor ocupate de dansii in consiliul 

local. 

La punctul DIVERSE se discuta cererile si problemele adresate 

Consiliului local. 

Dl. Stefan Niculae propune ca pe viitor sedintele consiliului local sa se 

desfasoare la sediul primariei. 

Se supune la vot. 

Voteaza doar 8 persoane, si anume: Catarama Gheorghe, Ulian Mihai, 

Stefan Niculae, Dumitru Luminita, Anghel Dumitru, Luiceanu Dumitru, Ghita 

Gheorghe, Pavel Gheorghe. Cu 8 voturi „pentru” se aproba ca desfasurarea 

sedintelor consiliului local sa se desfasoare pe viitor in sediul primariei. 

De mentionat ca au votat si d-nii Catarama Gheorghe si Ulian Mihai, 

carora li s-a retras sprijinul politic si pentru care s-a refuzat discutarea pe 

ordinea de zi a celor doua proiecte de hotarare privind constatarea vacantarii 

locurilor ocupate de dansii in consiliul local. 



D-na Dumitru Luminita precizeaza sa se emita adrese catre politie pentru 

a informa faptul ca sedintele de consiliu local sunt boicotate de dl. Paraschiv 

Eugen, in calitate de presedinte al filialei locale a PSD, ceea ce e 

neconstitutional si acesta instiga la vot si la decizii nefondate, in conformitate 

cu legea. 

Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta declara inchisa sedinta. 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                  SECRETAR COMUNA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


