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CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 
 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 06 martie 2015, în şedinţa de îndată a  

Consiliului Judeţean Ialomiţa 
 
 Lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Ialomiţa sunt publice şi se 
desfăşoară în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din municipiul 
Slobozia. 
 Lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Ialomiţa sunt deschise de dl. 
vicepreşedinte Martin Ioan. 
 
 Domnul vicepreşedinte Martin Ioan: „Bună ziua domnilor consilieri şi reprezentanţi 
ai presei locale. La iniţiativa unui număr de 15 colegi consilieri am convocat această ședinţă 
de îndată, cu un punct pe ordinea de zi şi anume delegarea atribuţiilor preşedintelui unuia 
dintre vicepreşedinţi, pe perioada absenţei domnului preşedinte Vasile Silvian Ciupercă.  
 Ca procedură vă propunem şi suplimentarea ordinii de zi cu un punct referitor la 
desemnarea preşedintelui de şedinţă. Neavând o delegaţie din partea domnului preşedinte 
am fost nevoiţi ca la fiecare şedinţă de până acum să alegem un preşedinte de şedinţă, 
dintre cei doi vicepreședinţi, care să conducă şi să semneze toate documentele din şedinţă. 
 Sunt prezenţi 30 de consilieri judeţeni şi vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi: 

- Cine este „pentru” suplimentarea ordinii de zi? 
Se abţine cineva, este cineva împotrivă ? 
30 voturi „pentru”. 
 
Vă supun la vot ordinea de zi a acestei şedinţe de îndată, completată: 
- Cine este „pentru”? 
Se abţine cineva, este cineva împotrivă ? 
30 voturi „pentru”. 

 
Domnul secretar: „Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni, stimaţi 

reprezentanţi ai mass-mediei. Este prima şedinţă de îndată convocată la nivelul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. Potrivit art.94, alin.4 şedinţele de îndată se convoacă în caz de forţă 
majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor judeţului. 

Ne aflăm în această situaţie întrucât domnul prefect, printr-un Ordin, a suspendat 
mandatul de preşedinte al Consiliului judeţean, pe durată determinată, pentru domnul 
Vasile Silvian Ciupercă. 

În astfel de condiţii primul proiect de pe ordinea de zi, modificată şi acceptată prin 
votul dumneavoastră, este cel privind desemnarea unui domn vicepreşedinte al Consiliului 
judeţean pentru a conduce lucrările acestei şedinţe şi a semna cele două proiecte de 
hotărâri propuse plenului. 

Primul proiect de hotărâre are în vedere acest aspect şi o să-i întreb pe domnii 
vicepreşedinţi dacă amândoi doresc să conducă această şedinţă.” 
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Domnul vicepreşedinte Ştefan Muşoiu: „Bună ziua vă spun şi eu şi vă mulţumesc că 
aţi dat curs invitaţiei de a participa la această şedinţă. Salut presa şi prezenţa în sală a 
invitaţilor noştri domnul deputat Marian Neacşu lider de grup în Camera Deputaţilor, 
domnul prefect Gigi Petre, domnul primar de la Moldoveni, domnul primar de la Fierbinţi, 
domnul consilier local Cezar Zamfir. 

Consider că este normal să-l las pe domnul vicepreşedinte Martin să conducă această 
şedinţă deoarece eu am condus şedinţa trecută şi ca atare nu o să mă înscriu în această 
competiţie.” 

 
Domnul secretar: „Domnule Martin, bănuiesc că acceptaţi să conduceţi această 

şedinţă.” 
 
Domnul vicepreşedinte Martin: „Da, mulţumesc şi vă supun la vot proiectul de 

hotărâre: 
- Cine este „pentru” acest proiect de hotărâre? Se abţine cineva? Este cineva 

împotrivă? 
Cu 30 voturi „pentru”.” 
 
Domnul secretar: „Al doilea proiect de pe ordinea de zi şi practic raţiunea pentru 

care ne-am întâlnit în această şedinţă, este acela de a desemna unul dintre vicepreşedinţii 
Consiliului Judeţean Ialomiţa care să exercite atribuţiile președintelui Consiliului judeţean, 
pe o durată determinată. 

Proiectul de hotărâre propune desemnarea unuia dintre cei doi vicepreşedinţi să 
exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului judeţean până la încetarea suspendării de drept 
a mandatului, potrivit legii.  

Fiind vorba despre un vot de persoane, proiectul de hotărâre va fi adoptat prin votul 
secret al tuturor consilierilor judeţeni. Ca şi condiţii, potrivit art.107, alin.1 din Legea 215, se 
desemnează în caz de suspendare de drept a mandatului preşedintelui Consiliului judeţean 
unul dintre vicepreşedinţi, prin votul secret al plenului Consiliului judeţean, cu votul 
majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie. Asta înseamnă că cel puţin 16 voturi sunt 
necesare pentru ca unul dintre vicepreşedinţi să exercite temporar aceste atribuţii.” 

 
Domnul vicepreşedinte Martin: „Rog secretariatul, dacă buletinele de vot sunt 

pregătite să le distribuie.” 
 
Domnul secretar: “Avem aici un model de buletin de vot. Sunt trecuţi cei doi 

vicepreşedinţi în ordine alfabetică, Martin Ioan şi Muşoiu Ştefan. Avem improvizată aici o 
cabină de vot, o ştampilă iar eu o să procedez la apelul nominal în ordine alfabetică a 
consilierilor judeţeni şi vă invităm la cabina de vot. Veţi imprima ştampila în patrulaterul pe 
care-l consideraţi corespunzător după care se introduce buletinul de vot în urnă. La final, 
Comisia de validare, votată de către plenul Consiliului judeţean, va număra buletinele de vot 
şi va întocmi procesul verbal cu rezultatul votului. Votul valabil exprimat este acela în care 
ştampila este aplicată într-unul din patrulatere. 

Întreb domnii vicepreşedinţi dacă candidează amândoi.” 
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Domnul vicepreşedinte Martin: “Eu candidez şi indiferent de rezultatul votului vă 
asigur de aceeaşi colaborare în cadrul conducerii executive a  Consiliului judeţean. Vă 
mulţumesc!”. 

 
Domnul vicepreşedinte Muşoiu: „Vă mulţumesc, accept şi eu. Fac precizarea că 

indiferent de care vicepreşedinte va prelua aceste prerogative, vom colabora în continuare, 
vom face aceeaşi echipă ca şi până acum. Noi rămânem vicepreşedinţi doar cu atribuţii de 
preşedinte pentru că asta impune situaţia la acest moment, sperăm că pentru o perioadă 
destul de scurtă până când domnul preşedinte va putea reveni în funcţie. Vă mulţumesc!” 

 
Domnul secretar: „Procedăm la apelul nominal în ordine alfabetică al consilierilor 

judeţeni pentru vot…………..se votează……….. 
Procesul de votare s-a încheiat, invităm Comisia de validare să procedeze la 

numărarea voturilor.” 
 
Doamna consilier Doina Dumitru: „Comisia de validare a Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, procedând la numărarea voturilor pentru desemnarea vicepreşedintelui ce 
urmează să exercite temporar atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, a 
constatat următoarele: au votat un număr de 30 de consilieri judeţeni, total voturi valabil 
exprimate 29, un vot nul. S-a constatat că două buletine de vot aveau semne distinctive dar 
intenţia de vot era clară, fapt pentru care acestea au fost socotite ca valabil exprimate. Noi 
deja am votat în cadrul Comisiei şi vă aducem acum la cunoştinţă rezultatul procesului 
verbal pe care l-am încheiat. S-a constatat astfel că domnul vicepreşedinte Muşoiu Ştefan a 
întrunit un număr de 16 voturi iar domnul vicepreşedinte Martin Ioan a întrunit un număr 
de 13 voturi, fapt pentru care vă propunem desemnarea domnului vicepreşedinte Muşoiu 
Ştefan să exercite temporar atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa. ” 

 
Domnul consilier Sitaru Nicolae: „Ca să nu existe nicio îndoială eu zic să votăm din 

nou, să reluăm procedura de vot. Suntem într-o situaţie care trebuie clarificată, indiferent 
cine va fi preşedinte să nu aibă nicio pată.” 

 
Domnul secretar:” Situaţia de faţă este un lucru care nu este reglementat nici în 

Legea 215 şi nici în Legea 393. Eu pot să vă spun, din experienţa pe care am avut-o ca 
participant în mai multe comisii la alegeri locale, prezidenţiale, parlamentare că acolo, în 
toate comisiile de numărare a voturilor, chiar dacă venea un cetăţean revoltat, supărat pe 
toată clasa politică şi vota un independent şi intenţia de vot era clar exprimată într-un 
patrulater votul era valabil exprimat. Este un punct de vedere din astfel de comisii, aici nu 
ne-am confruntat până acum cu aşa situaţii şi nu este reglementată nici măcar în 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean şi decizia este a Comisiei 
de validare.” 

 
Domnul consilier Petre Gheorghe: „Aici ridicăm întrebarea dacă votul este sau nu 

liber. Dacă la vârsta noastră, oameni maturi, oameni serioşi încă procedăm aşa, fără să fiu 
părtinitor repet întrebarea dacă votul este sau nu liber.” 
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Doamna consilier Doina Dumitru: „Întrebarea este către dumneavoastră, pentru că 
buletinele de vot care au semne îl desemnau pe domnul candidat din partea 
dumneavoastră (domnul Muşoiu).” 

 
Domnul vicepreşedinte Martin: „Am înţeles, decizia Consiliului judeţean este 

suverană şi vă supun la vot acordul pentru reluarea votului: 
- Cine este „pentru” reluarea procedurii de vot, se abţine cineva, este cineva 

împotrivă? 
Cu 12 voturi „pentru” şi 17 voturi „împotrivă” procedura de vot nu se reia. 
 
Revenim la aprobarea proiectului de hotărâre: 

- Cine este „pentru” acest proiect de hotărâre? Se abţine cineva? Este cineva 
împotrivă? 
Cu 20 voturi „pentru” şi 10 „împotrivă” domnul vicepreşedinte Muşoiu Ştefan preia 

atribuţiile de preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
Următoarea şedinţă va fi o şedinţă ordinară la sfârşitul acestei luni şi vom avea mai 

multe proiecte pe ordinea de zi. 
Dacă sunteţi de acord ca domnul deputat Marian Neacşu să ia cuvântul……..” 
 
Domnul deputat Marian Neacşu:”Mulţumesc şi mă bucur că se iau şi hotărâri în 

unanimitate în Consiliul judeţean şi doresc să fie cât mai multe hotărâri astfel aprobate. 
Felicit în egală măsură pe cei doi competitori şi sunt convins că vor reuşi să lucreze în 
continuare cel puţin la fel de bine şi să facă echipă la fel de bună. Nu ştiu şi nu ştim cât va 
dura această stare tranzitorie, aşa că în numele meu personal vă invit pe toţi, aşa cum vă 
ştiu de multă vreme, să fiţi la fel de combativi şi la fel de eficienţi în activitatea Consiliului 
judeţean, să le daţi o mână de ajutor celor doi vicepreşedinţi care au de astăzi fiecare o 
corvoadă în plus, deoarece prin votul dat de dumneavoastră astăzi sarcinile nu vor fi 
exclusiv în sarcina lui Ştefan. Doresc, în egală măsură, să exprim o stare de susţinere a 
aparatului de lucru al Consiliului judeţean pentru că şi ei au nevoie de îmbărbătare şi cred că 
şi dumneavoastră consilierii judeţeni trebuie să-i susţineţi aşa cum cred că şi ei v-au susţinut 
şi vă vor susţine în continuare în elaborarea şi în votarea unor proiecte importante pentru 
judeţ. 

În final, în mod sigur şi evident ca şi până acum vă asigur de toată disponibilitatea şi 
toată susţinerea mea în absolut orice proiect care este de importanţă pentru judeţ şi mi-aş 
dori să avem o listă de priorităţi bine definite pe care să le discutăm şi cu care să fim de 
acord cu toţii. De asemenea îmi doresc ca acea unanimitate de care vorbeam la începutul 
luării mele de cuvânt să se manifeste pe proiecte importante pentru comunitate. Vă 
mulţumesc frumos!” 

 
Domnul vicepreședinte Martin: „Vă cer acordul ca domnul prefect Gigi Petre să ia 

cuvântul……..” 
 
Domnul prefect Gigi Petre: „Urez şi eu doamnelor şi domnişoarelor un La mulţi ani 

pentru 8 Martie şi pentru primăvara aceasta! Două lucruri am de spus:am fost invitat la 
Comisia de numărare a voturilor, nu am vrut să intervin si vă spun că singura formă sau 
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asimilare cu legea este de la alegeri şi atâta timp cât intenţia de vot este clar stabilită prin 
ştampilă, voturile acelea, după părerea mea nu pot fi anulate. S-a făcut pentru deblocarea 
activităţii Consiliului judeţean nişte eforturi cu totul şi cu totul deosebite, făcând demersuri 
împreună cu domnul secretar, ca să putem să obţinem o comunicare şi astfel să ajungem la 
această şedinţă, pentru că sunt şi probleme legate de situaţii de urgenţă.  

Eu vă mulţumesc şi vă urez succes în continuare la amândoi şi dumneavoastră 
domnilor consilieri judeţeni şi vă stau la dispoziţie cu aceeaşi imparţialitate.” 

 
Doamna consilier Urloiu Zenica:”Eu vreau să iau cuvântul şi pentru faptul că am fost 

în Comisia de validare şi vreau să felicit pe cei doi vicepreşedinţi care au avut curajul, în 
asemenea situaţie, să candideze, domnul Muşoiu care are o misiune foarte grea, nu o să fie 
foarte fericit în funcţia de preşedinte şi cred că domnul Martin este adevăratul câştigător.” 

 
Domnul vicepreşedinte Muşoiu: „Vreau să mulţumesc celor care m-au votat şi celor 

care m-au votat cu semne. Nu am pentru ce să fiu felicitat, pentru că aşa cum spunea şi 
doamna Urloiu este o misiune delicată. Cred că de la cel mai mic funcţionar din primărie 
până la cel mai mare funcţionar dintr-un minister există reticenţe în a-şi desfăşura 
activitatea. Aş vrea ca lucrurile de această manieră să nu se mai întâmple şi să încercăm să 
revenim la normal, pentru că România are nevoie de stabilitate, oamenii au nevoie de 
siguranţă, de un trai de viaţă decent şi dacă suntem aici suntem pentru ei pentru că ne 
dorim să le fie mai bine. Dacă am greşit ne cerem scuze, încercăm să facem cât mai mult 
bine, suntem şi noi oameni şi suntem supuşi greşelii. Eu rămân acelaşi om şi coleg cu 
domnul vicepreşedinte Martin, rămân în acelaşi birou, ne vedem în fiecare zi, am colaborat 
foarte bine până acum şi nu am dorit să se ajungă în asemenea situaţie. Cert este că de 
preluarea acestor prerogative depind sute de suflete pentru că nu-şi pot lua oamenii 
salariile şi unul dintre noi trebuie să facă treaba asta. Nu este un câştig extraordinar pentru 
mine dar trebuie să facem în aşa fel încât activitatea Consiliului Judeţean Ialomiţa să meargă 
mai departe sperând ca domnul preşedinte Ciupercă să se întoarcă cât mai curând şi să-şi 
preia atribuţiile. 

Mulţumesc şi celor care nu m-aţi votat şi contaţi pe mine în orice împrejurare, voi fi 
la dispoziţia dumneavoastră în orice moment când veţi avea nevoie de mine.” 

 
Domnul vicepreşedinte Martin: „Vă mulţumesc, declar închise lucrările acestei 

şedinţe „de îndată” şi vă doresc o primăvară frumoasă!” 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   

                     Vicepreşedinte Ioan Martin                                                 SECRETAR, 
                                                                                               Adrian Robert Ionescu                                                                                                            

 
 
 

 
 

                                 Întocmit, 
                                                                                  Nicoleta Niculescu  


