CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 21.06.2016, la lucrările ședinței de constituire a Consiliului Județean Gorj, la care participă:
I. CONSILIERI JUDEȚENI DECLARAȚI ALEȘI:
BANȚA VICTOR
BORCAN MARIUS
CĂLINOIU ION
CĂTĂNOIU EMIL
CÂRCIUMARU FLORIN
CHIRCU SORIN-CONSTANTIN
CIOCEA ION
DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE
FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN
GRECI COSMIN
GRIVEI GHEORGHE
GROȘANU DAVID
GUȘIȚĂ PETRE
HANU DORIN
IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ
MILITARU CONSTANTIN-SEVERUS
MILOSTEANU GHEORGHE
NICHIFOR GHEORGHE
ORZAN GHEORGHE
PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ
POPA VALENTIN
POPESCU COSMIN-MIHAI
PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN
ROTARU MARIAN
ȘARAPATIN ELVIRA
TAȘCĂU DORIN-DAN
TĂNASIE CRISTINEL
VASILESCU MARIA
VÎLCEANU DAN

II. CONSILIERI JUDEŢENI SUPLEANȚI:
DRĂGOI IONUȚ-DINU
GÎRJOABĂ VASILE-GABRIEL
MUJA NICOLAE

A lipsit domnul ANDREI VASILE-LIVIU, consilier declarat ales.
Participă, conform legii, d-na Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena – Secretarul județului.
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Din partea Instituţiei Prefectului a participat domnul Paraschivu Gheorghe, Prefectul județului Gorj.
În conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului județului Gorj nr. 169/14.06.2016, au fost convocați
consilierii județeni declarați aleși la alegerile locale din data de 05.06.2016, la ședința de constituire a
Consiliului Județean, în data de 21.06.2016, cu următoarea ordine de zi:
- Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor județeni;
- Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor județeni;
- Proiect de hotărâre privind declararea Consiliului Județean Gorj ca legal constituit;
- Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui Consiliului Județean Gorj;
- Proiecte de hotărâre privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Gorj;
- Proiect de hotărâre privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de
activitate.
Dl. Paraschivu Gheorghe, Prefectul județului Gorj: Potrivit art. 47, alin. (1) din Legea nr. 334/2006
privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, în termen de 15 zile de la data desfășurării
alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obligați să depună la Autoritatea Electorală Permanentă
rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice,
alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și ale candidaților
independenți, precum și cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei. Având în vedere că
Autoritatea Electorală Permanentă nu a confirmat că toate partidele politice au depus până acum
rapoartele menționate, condiția prevăzută la art. 47, alin. (1) nu este îndeplinită, iar, potrivit alin. (5),
candidaților declarați aleși nu li pot valida mandatele. Trebuie, astfel, să stabilim o nouă dată pentru
ședința de constituire a Consiliului Județean.
Consilierii județeni au propus ca data și ora ședinței să fie stabilite de Prefectul județului Gorj, iar acestea
să fie comunicate prin intermediul Secretarului județului. Participanții la întrunire și Prefectul județului Gorj
au fost de acord cu această propunere, urmând ca ordinul de convocare să fie emis și comunicat
consilierilor în cel mai scurt timp posibil.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREFECT,
Gheorghe Paraschivu

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu
Întocmit,
Ramona Cojan
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