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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 22.03.2016, la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Gorj, la 

care participă: 

 

I. CONSILIERII JUDEŢENI: 

 FLORESCU CIPRIAN ADRIAN 

 FILIP ROBERT-DORIN       

AMZA ELENA 

BANŢA VICTOR 

CILIBIU NICOLAE 

CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA 

CIUCHIATU CONSTANTIN 

CORNOIU SABIN 

DOBRIŢOIU ION 

DRĂGOI ALECU 

DRĂGHICI DOREL 

DUMITRAȘCU MARIA 

GRECI COSMIN 

GRIVEI GHEORGHE 

MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 

MILOSTEANU GHEORGHE 

MITESCU GHEORGHE 

NANU PETRE 

NEAŢĂ GHEORGHE 

NICHIFOR GHEORGHE 

NOVAC GHEORGHE 

ORZAN GHEORGHE 

PAVEL NELU 

PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOŞ 

POPA VALENTIN 

PORUMBEL GHEORGHE 

PUNGAN MARIAN CONSTANTIN 

RĂDULESCU PETRE 

RÂBU VASILE 

ROGOVEANU GEORGIANA-CHIVA 

ŞARAPATIN ELVIRA 



 2 

 

 A lipsit de la ședință domnul Vîlceanu Dan - consilier județean. 

 Participă, conform legii, d-na Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena – secretar al județului. 

Din partea Instituţiei Prefectului a participat domnul Paraschivu Gheorghe – prefect. 

 

II. INVITAŢI: 

1. Isuf Leontin - șef serviciu, Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative. 

2. Cojan Ramona – consilier juridic, Aparatul permanent de lucru. 

3. Grofu Despina – consilier, Compartimentul Parteneriate şi Programe Locale. 

4. Paloș Oana – consilier, Cabinetul Președintelui 

5. Reprezentanți ai mass-media locale. 

 

Ședința extraordinară a Consiliului Județean este deschisă de către domnul prefect, 

Paraschivu Gheorghe, care precizează următoarele: Urmare a convocării în ședința 

extraordinară a Consiliului Județean Gorj, astăzi 22.03.2016, ora 16:00, deschid această 

ședință, invitând pe cel mai în vârstă consilier județean, domnul Rădulescu Petre, să preia 

conducerea lucrărilor ședinței. 

 

Doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, secretar al județului: Domnul Rădulescu 

Petre va fi asistat de doi consilieri județeni dintre cei mai tineri, respectiv Filip Robert și 

Rogoveanu Georgiana-Chiva. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Domnule prefect, înainte de a trece la procedură, 

vreau să spun câteva cuvinte. Vreau să întreb secretarul județului daca a verificat legalitatea 

proiectelor de hotărâri, deoarece nu se observă acest lucru pe proiectele care au ajuns la noi. 

Doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, secretar al județului: Bineînțeles că le-am 

verificat și le-am avizat, doar că vi le-am transmis mai devreme, ca să le aveți în timp util. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: As vrea ca toată lumea să aibă la mapă proiectele 

avizate. 

Doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, secretar al județului: În cinci minute vi le 

aducem în copie și avizate. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Al doilea aspect. Cine a stabilit data și ora 

convocării acestei ședințe cu caracter extraordinar? 

Doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, secretar al județului:  12 consilieri județeni. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: În Expunerea de motive la proiectul de hotărâre 

privind alegerea președintelui, semnată de cei 12 consilieri județeni, nu apar data și ora 

convocării în ședință extraordinară, altfel, această ședință poate fi considerată o ședință „de 

îndată”, ceea ce nu ar fi legal. 
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Doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, secretar al județului: Ședința a fost convocată 

la solicitarea a 12 consilieri județeni, solicitare care v-a fost trimisă pe mail.  

Domnul Banța Victor, consilier județean: Domnule prefect, vă rog să constatați două vicii de 

procedură, deoarece la noi nu a ajuns acea solicitare. 

Doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, secretar al județului: Repet. Am primit o 

solicitare din partea a 12 consilieri județeni, care sună în felul următor: „În temeiul articolului 94, 

aliniatele 1 și 2 din Legea 2015/2001 privind administrația publică locală, vă solicităm să 

dispuneți convocarea Consiliului Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 22.03.2016, 

orele 16:00, în sala „A” a Palatului Administrativ Gorj, cu următoarea ordine de zi.” 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Dacă nu există aceste documente, nu este 

convocată ședința si o putem încheia. Trebuie să o convocăm conform legii. Deci este un 

viciu de procedură grav, deoarece documentul nu se află la mapa noastră de ședință. 

 

Doamna secretar al județului, Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, îi înmânează domnului 

consilier județean, Banța Victor, cererea depusă si înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub 

nr. 3676 din 22.03.2016, prin care se solicită convocarea Consiliului Județean în ședință 

extraordinară, în data 22.03.2016, orele 16:00. 

 

Domnul Maioreanu Andrei-Petrișor, consilier județean: Domnule prefect, dumneavoastră 

aveți niște atribuții în conducerea acestei ședințe și ați propus ca ședința de Consiliu Județean 

să fie condusă de cel mai în vârstă membru al Consiliului Județean, așa că vă rugăm să urmați 

cursul legal al acestei ședințe, după care, la fiecare proiect de hotărâre, vom avea ocazia să 

discutăm pe marginea acestora.  

 

Consilierii județeni au confirmat faptul că au primit documentul în cauză pe e-mail, împreună cu 

invitația la ședință, la ora 14:47. 

 

Domnul Banța Victor, consilier județean: 14:47 pentru o ședință convocată la ora 16:00 

înseamnă că ședința este „de îndată”. 

Doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, secretar al județului: Domnule Banța, aceasta 

este o ședință extraordinară care, potrivit legii, trebuie convocată cu cel mult trei zile înainte de 

ședință, așadar, este convocată legal. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Eu solicit arbitrajul autorității competente și doresc 

ca tot ce am spus să se consemneze în procesul-verbal de ședință. 

Domnul Rădulescu Petre, consilier județean: Din totalul de 32 de consilieri județeni sunt 

prezenți 31 și vreau să dau citire ordinii de zi a ședinței. În temeiul articolului 94, aliniatele 1 și 2 

din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, la solicitarea unui număr de 12 

consilieri județeni, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 3676 din 22.03.2016, a fost 
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convocat Consiliului Județean Gorj în ședință extraordinară, în data de 22.03.2016, orele 16:00, 

în sala „A” a Palatului Administrativ Gorj, cu următoarea ordine de zi:  

 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier județean pentru a conduce 
ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 22.03.2016; 
 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui Consiliului Județean Gorj, ca 
urmare a constatării încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului domnului Ion Călinoiu de Președinte al Consiliului Județean Gorj. 

 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Am rugămintea să fie consemnat faptul că 

documentele au sosit la ora 16:13, proiectele cu viza secretarului județului și solicitarea 

consilierilor. Eu nu am primit documentele în format electronic. Această ședință a fost 

convocată ilegal. 

Domnul Rădulescu Petre, consilier județean: Problemele se vor reține în procesul-verbal. 

 

Se supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate (31 de voturi).  

 

Se trece la punctul I al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier județean pentru a conduce 
ședința extraordinară a Consiliului Județean Gorj din data de 22.03.2016 
 
Domnul Rădulescu Petre, consilier județean: Voi da cuvântul domnului Milosteanu să 

prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre. 

 

Se prezintă Expunerea de motive. 

Urmează desemnarea unui consilier județean care să conducă lucrările ședinței, iar doamna 

Șarapatin Elvira îl propune pe domnul Florescu Ciprian-Adrian. Se întreabă dacă mai sunt și 

alte propuneri, iar domnul Banța Victor îl propune pe domnul Râbu Vasile, care refuză. Domnul 

Rădulescu Petre supune spre aprobare propunerea ca domnul Florescu Ciprian-Adrian să fie 

desemnat președinte de ședință. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Eu știu că desemnarea trebuie să se facă prin vot 

secret. 

Doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, secretar al județului: Potrivit legii, președintele 

de ședință este ales prin vot deschis. 

În urma votului, Consiliul Judeţean l-a ales pe domnul Florescu Ciprian-Adrian președinte de 

ședință cu 21 de voturi pentru și 10 împotrivă.  

 

30.%20Desemnare%20presedinte%20sedinta.pdf
30.%20Desemnare%20presedinte%20sedinta.pdf
31.%20Alegere%20presedinte%20cj.pdf
31.%20Alegere%20presedinte%20cj.pdf
31.%20Alegere%20presedinte%20cj.pdf
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Domnul Rădulescu Petre prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a decis: 21 de voturi 

pentru și 10 împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, 

Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-

Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva). 

Se prezintă art. 2. În urma supunerii la vot, Consiliul Judeţean a decis: 21 de voturi pentru și 10 

împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu 

Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, 

Rogoveanu Giorgiana-Chiva). 

Supusă la vot Hotărârea în integralitatea sa, Consiliul Judeţean a decis: 21 de voturi pentru și 

10 împotrivă (Banța Victor, Ciolocoi Mădălina-Adina, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu 

Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, 

Rogoveanu Giorgiana-Chiva) 

Domnul Rădulescu îi dă cuvântul președintelui de ședință, domnul Florescu Ciprian-

Adrian, iar acesta propune continuarea ședinței cu prezentarea celui de-al doilea proiect de 

hotărâre de pe ordinea de zi. 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zi: 

Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui Consiliului Județean Gorj, ca 
urmare a constatării încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului domnului Ion Călinoiu de Președinte al Consiliului Județean Gorj 

 
Se prezintă Expunerea de către domnul consilier județean, Popa Valentin. 

 

 

Domnul Florescu Ciprian-Adrian, președinte de ședință: Pentru operativitate, propun 

activarea comisiei de validare, să dați curs tuturor procedurilor legale și să trecem la propuneri 

pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj. 

 

Domnul Milosteanu Gheorghe îl propune, pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean 

Gorj, pe domnul Florescu Ciprian-Adrian, iar domnul Orzan Gheorghe îl propune pe domnul 

Banța Victor.  

 

Domnul Florescu Ciprian-Adrian, președinte de ședință: În aceste condiții trebuie 

completate buletinele de vot. Până atunci, vreau să vă prezint componența comisiei de validare 

și anume: domnii Milosteanu Gheorghe – președinte, Popa Valentin, Pungan Marian-

Constantin, Cilibiu Nicolae și Greci Cosmin. De asemenea, vreau să vă fac propunerea ca 
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procedura de vot să însemne tăierea de pe buletin a celui nedorit, așa încât se consideră 

opțiune votată candidatul care nu este tăiat cu o linie orizontală. Dacă nu mai există alte 

propuneri, supun la vot această procedură. 

 

Procedura de votare a fost votată în unanimitate (31 voturi pentru). 

 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Acest vot trebuie să fie secret. Eu nu văd nicio 

cabină de vot, deci votul va fi ilegal. 

 

Consilierii județeni îi arată domnului Banța Victor cabina de vot care a fost pregătită. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: De ce buletinul de vot nu are ștampilă? Acesta este 

un document oficial, care va merge la instanță.        

 Doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, secretar al județului: Legea nu prevede o 

asemenea procedură. 

Se trece la vot, consilierii județeni fiind chemați să-și exprime opțiunea în cabina de vot special 

amenajată și să depună buletinele de vot în urna pusă la dispoziție, conform procedurii legale.

  

Domnul Milosteanu Gheorghe, consilier județean/președinte comisie de validare: În urma 

exercitării votului secret și verificării buletinelor de vot, comisia de validare a constatat următorul 

rezultat:  

- Voturi exprimate: 31 

- Voturi valabil exprimate: 31 

- Florescu Ciprian-Adrian – 21 de voturi pentru si 10 împotrivă 

- Banța Victor – 10 voturi pentru și 21 împotrivă 

Domnul Florescu Ciprian-Adrian, președinte de ședință: Vă mulțumesc, domnule consilier 

județean. Vă rog să îmi permiteți să dau citire și să supun aprobării dumneavoastră, pe articole, 

proiectul de hotărâre privind alegerea Președintelui Consiliului Județean Gorj, ca urmare a 

constatării încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului domnului Ion 

Călinoiu de Președinte al Consiliului Județean Gorj.      

Domnul Banța Victor, consilier județean: Mi-ați promis că îmi dați cuvântul înainte de a 

supune la vot Proiectul de hotărâre. În acest proiect sunt niște vicii. La articolul 3 se precizează 

următoarele: „Exercitarea mandatului de Președinte al Consiliului Județean Gorj dobândit prin 

prezenta hotărâre este condiționată de menținerea, prin hotărâre judecătorească, a Ordinului 

Prefectului nr. 108/17.03.2016, astfel încât: 
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a) În cazul suspendării executării Ordinului Prefectului nr. 108/17.03.2016 și până la 

soluționarea definitivă a contestației domnului Ion Călinoiu, acesta va reveni, fără nicio altă 

formalitate administrativă, în funcția de Președinte al Consiliului Județean Gorj; 

b) În cazul anulării Ordinului Prefectului nr. 108/17.03.2016, domnul Ion Călinoiu va reveni, fără 

nicio altă formalitate administrativă, în funcția de Președinte al Consiliului Județean Gorj, 

devenind incidente prevederile art. 26, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001.”  

Domnilor colegi, domnule prefect, despre ce vorbim aici? Observ, sub viza de legalitate a 

Secretarului Județului, că în acest Proiect de hotărâre, pe care domnul președinte de ședință ni-

l supune la vot, se face justiție sau se înlocuiește actul de justiție, iar Consiliul Județean sau 

aparatul tehnic, nu știu cine a făcut acest proiect, s-a transformat în avocatul lui Ion Călinoiu. 

Spun asta pentru că, dacă Ion Călinoiu câștigă în instanța de contencios-administrativ un 

proces pe marginea suspendării Ordinului Prefectului nr.108/2016 sau pe marginea anulării 

aceluiași Ordin, are dreptul legal de a fi repus în funcție, dar noi nu avem dreptul să anticipăm 

acest lucru acum. Dacă va fi cazul să trebuiască repus în funcție, acest lucru îl va face Consiliul 

Județean, pe baza legii, printr-o hotărâre care va fi supusă controlului de legalitate, și 

premergător, și ulterior, așa cum prevede legislația. În articolul 4 se specifică faptul că revenirea 

lui Ion Călinoiu se va face fără nicio altă formă administrativă, dar orice hotărâre a instanței de 

judecată se va prezenta Consiliului Județean, acesta va lua act și va modifica componența 

actuală. Se pot întâmpla multe între timp, poate domnul Călinoiu nu va mai dori să se întoarcă 

sau poate va interveni altceva, de ce să ne transformăm noi în apărătorul lui Ion Călinoiu și să 

votăm un lucru ilegal? 

Doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, secretar al județului: Domnule Banța, prin 

acest Proiect de hotărâre am făcut referire la trei cazuri distincte. Primul caz este menținerea 

Ordinului Prefectului și îl aveți la articolul 2. În cazul menținerii Ordinului Prefectului, în instanța 

de contencios-administrativ, exercitarea funcției de președinte se va realiza în conformitate cu 

prevederile articolului 26, alin. 2 din Legea 215/2001 a administrației publice locale. Cu alte 

cuvinte, actualul președinte sau președintele ales de dumneavoastră, astăzi, va încheia 

mandatul precedentei autorități executive a Județului Gorj. Deci, acest lucru se întâmplă dacă 

este menținut Ordinul. Apoi, am venit cu încă două situații în care nu este menținut Ordinul. 

Acesta nu poate fi menținut fie prin suspendare, fie prin anulare. Prin anularea Ordinului 

Prefectului se desființează, retroactiv, efectele pe care și le-a produs și, automat, trebuie repuse 

persoanele în situația anterioară emiterii sale. În cazul anulării Ordinului se consideră că Ordinul 

nu a fost emis. Revenirea la situația anterioară se va face în temeiul legii și nu este nevoie de o 

nouă alegere a Președintelui Consiliului Județean, și nici de o revocare a Președintelui 

desemnat, așa cum susțineți dumneavoastră.  

Domnul Banța Victor, consilier județean: Constatăm o altă stare de fapt, vom lua act de ea și 

îl vom pune pe domnul Călinoiu la loc, nu?  
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Doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, secretar al județului: Nu veți constata prin 

hotărâre de consiliu, deoarece este executorie hotărârea judecătorească; nu va fi nevoie ca 

dumneavoastră să luați act de ea.  

Domnul Banța Victor, consilier județean: Nu poate instanța să emită un act administrativ prin 

care să-l repună pe Călinoiu în funcție. 

Doamna Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, secretar al județului: Efectele anulării 

ordinului au caracter retroactiv. 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Propun eliminarea articolelor 3 și 4, în integralitatea 

lor, și cer supunerea la vot a propunerii; este dreptul nostru și trebuie respectat. 

 

În urma supunerii la vot a propunerii făcute de domnul consilier județean, Banța Victor, Consiliul 

Județean a decis următoarele: 21 de voturi împotrivă și 9 voturi pentru eliminare (Banța Victor, 

Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei 

Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu Giorgiana-Chiva). Doamna Ciolocoi Mădălina-

Adina nu a fost în sală la momentul votului. 

            Domnul Florescu Ciprian-Adrian, președinte de ședință, prezintă Proiectul de hotărâre. 

Se prezintă art. 1 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 21 de voturi 

pentru și 9 voturi împotrivă (Banța Victor, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, 

Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu 

Giorgiana-Chiva). Doamna Ciolocoi Mădălina-Adina nu a fost în sală la momentul votului. 

Se prezintă art. 2 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 21 de voturi 

pentru și 9 voturi împotrivă (Banța Victor, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, 

Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu 

Giorgiana-Chiva). Doamna Ciolocoi Mădălina-Adina nu a fost în sală la momentul votului. 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii, lit. a). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 21 de 

voturi pentru și 9 voturi împotrivă (Banța Victor, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu 

Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, 

Rogoveanu Giorgiana-Chiva). Doamna Ciolocoi Mădălina-Adina nu a fost în sală la momentul 

votului. 

Se prezintă art. 3 al Hotărârii, lit. b). În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 21 de 

voturi pentru și 9 voturi împotrivă (Banța Victor, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu 

Gheorghe, Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, 

Rogoveanu Giorgiana-Chiva). Doamna Ciolocoi Mădălina-Adina nu a fost în sală la momentul 

votului. 

Se prezintă art. 4 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 21 de voturi 

pentru și 9 voturi împotrivă (Banța Victor, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, 

Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu 

Giorgiana-Chiva). Doamna Ciolocoi Mădălina-Adina nu a fost în sală la momentul votului. 
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Se prezintă art. 5 al Hotărârii. În urma supunerii la vot, Consiliul Județean a decis: 21 de voturi 

pentru și 9 voturi împotrivă (Banța Victor, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, 

Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu 

Giorgiana-Chiva). Doamna Ciolocoi Mădălina-Adina nu a fost în sală la momentul votului. 

 

Hotărârea, în integralitatea sa, fiind supusă la vot, Consiliul Județean a decis: 21 de voturi 

pentru și 9 voturi împotrivă (Banța Victor, Dobrițoiu Ion, Drăghici Dorel, Mitescu Gheorghe, 

Novac Gheorghe, Orzan Gheorghe, Grivei Gheorghe, Păsărin Ovidiu-Dragoș, Rogoveanu 

Giorgiana-Chiva). Doamna Ciolocoi Mădălina-Adina nu a fost în sală la momentul votului. 

 

În continuare, domnul președinte, Florescu Ciprian-Adrian, este invitat de către doamna 

secretar al județului să depună jurământul. Acesta dă citire textului jurământului, după care îl 

semnează.  

De asemenea, domnul președinte precizează următoarele: Stimați colegi, cu greu am reușit să 

traversăm acest moment și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru modul în care ați înțeles că 

activitatea din administrație trebuie să se desfășoare în continuare în condiții bune. Vă 

mulțumesc pentru votul pe care mi l-ați dat și pentru încrederea acordată. Domnului Banța, în 

mod special, îi mulțumesc pentru că a creat competiție, le mulțumesc și consilierilor Partidului 

Național Liberal și ai grupului UNPR și vă asigur că tot ceea ce voi face în mandatul meu, atât 

cât va fi el, voi face, așa cum spune și jurământul, pentru binele județului și pentru binele 

locuitorilor Județului Gorj. Vă mulțumesc tuturor! 

Domnul Banța Victor, consilier județean: Vă felicit, domnule președinte, pentru faptul că ați 

fost ales și vă urez succes în puținele luni de mandat, pentru că urmează noi alegeri locale. 

Totodată, vă urez să acționați în conformitate cu jurământul și să renunțați la legea omerta care 

există în Consiliul Județean și, cu siguranță, voi fi unul dintre clienții dumneavoastră, în 

beneficiul Legii 544. Vă mulțumesc și vă doresc succes! 

 

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

 

  

 PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

     Florescu Ciprian-Adrian            Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu   

       

 

Întocmit, 

Dumitru Nanu 

Ex. 2 

 

 


