ROMANIA
JUDETUL BUZĂU
COMUNA PÂRSCOV
CONSILIUL LOCAL
NR. 6684 /12.11.2020.

PROCES-VERBAL
Încheiat în ședința extraordinară a Consiliului local al comunei Pârscov, judetul Buzău, azi
joi 12 noiembrie 2020, incepand cu orele 16.00, desfășurată în Sala Căminului cultural „Vasile
Voiculescu” Pârscov.
La ședință participă cei 13 consilieri validati, 2 consilieri supleanți validați și care trebuie să
depună jurământul, primarul comunei, domnul Mihai Daniel, secretarul general al comunei Pârscov,
domnul Calen Neculai și un secretariat tehnic, format din d-ra Carmen Pană și d-na Iulica
Bulumete, din cadrul Primăriei. De asemenea, la ședință, participa din partea P.N.L. Buzău, domnul
Ene.
Domnul Președinte de vârstă, consilierul Ene Gheorghe, constată legalitatea începerii
ședinței și dă citire ordinei de zi, anunțată de către secretarul general al comunei Pârscov, Calen
Neculai, conform prevederilor legale.
Se dă citire ordinei de zi, anunțată cu invitație și materialele aferente proiectelor de hotărâri,
de către secretarul general al comunei Pârscov, Calen Neculai, conform prevederilor legale
Ședința va avea următoarea ordine de zi:
1. Depunerea Jurământului de cître consilieri supleanți – Neagu Gheorghe – P.S.D.
și Stuparu Ionel – A.L.D.E., consilieri aleși pe data de 27.09.2020 – validați prin
încheierea din data de 03.11.2020 în dosarul 2114/277/2020 al

Judecătoriei

Pătârlagele;
2. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință;
3. Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului
local;
4. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Pârscov;
5. Diverse.
Supusă la vot, este aprobată cu 13 voturi pentru, din 13 consilieri validați și prezenți la
ședință.

Se trece la punctul unu din ordinea de zi:
Depunerea Jurământului de către consilieri supleanți – Neagu Gheorghe – P.S.D. și
Stuparu Ionel – A.L.D.E., consilieri aleși pe data de 27.09.2020 – validați prin
încheierea din data de 03.11.2020, în dosarul 2114/277/2020 al

Judecătoriei

Pătârlagele.
Domnul secretar general al U.A.T. comuna Pârscov, dă citire încheierii din dosarul
2114/277/2020 al Judecătoriei Pătârlagele privind validarea mandatelor către consilierii supleanți –
Neagu Gheorghe – P.S.D. și Stuparu Ionel – A.L.D.E., consilieri aleși pe data de 27.09.2020.
În continuare, sunt invitati pe rând să depună jurământul, pe care-l semnează și-l depun
secretarului general, la materialul ședintei.
Se trece la punctul doi din ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedință.
Se propune doamna Antohi Adi Elena. Supusă la vot, propunerea este aprobată cu 15 voturi
pentru, din 15 consilieri prezenți și 15 consilieri total din Consiliu.
Se trece la punctul trei din ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului
local.
Domnul secretar general al U.A.T. comuna Pârscov roagă pe domnul primar, Mihai Daniel,
să dea citire unei propuneri pentru componența comisiilor (buget finante, juridic, cultură – sănătate
– învățământ).
Solicită intervenții cu privire la componența comisiilor.
Supusă la vot, hotărârea privind componența comisiilor de specialitate este votată cu 15
voturi pentru, din total 15 consilieri.
Se trece la punctul patru din ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Pârscov.
Se dă cuvântul domnului Primar Mihai Daniel să prezinte referatul de aprobare și proiectul
de hotărâre – menționând și propunerea facută de acesta, în persoana domnului consilier Neagu
Gheorghe.
Se dă cuvântul domnului secretar general al U.A.T. comuna Pârscov, să prezinte raportul de
specialitate și avizul de legalitate.
Domnul Primar a facut propunerea dumnealui, dacă se vor face și alte propuneri să se
menționeze.
Din partea P.N.L., domnul Simion Gheorghe propune pe domnul Popescu Ion.
Din partea A.L.D.E., domnul Burlacu Alexandru propune pe domnul Burlacu Alexandru.

În contiunare, domnul secretar general anunță că alegerea se va face cu vot secret pe buletin
de vot – în dreptul fiecarei propuneri menționându-se „DA” sau „NU”, cu litere de tipar, fără alte
mențiuni sau ștersături cu pixul, nu sunt admise.
Se solicită să se voteze fiecare cu pixul lui. Solicitarea este normală, cu condiția folosirii
doar a pixului cu pasta de culoare albastru.
Domnul secretar general le arată tuturor celor prezenți urna, care este sigilată și fără nici un
vot sau alte hârtii în aceasta.
În continuare, în ordine alfabetică, doamna consilier Antofi Adi Elena înmânează fiecărui
consilier buletinul de vot, fiecare dintre aceștia deplasându-se spre masa special amenajată în acest
scop și la distanță față de consilieri. După vot, buletinul de vot este împăturit în patru și depus în
urnă.
După turul I, d-na președinte și secretarul general constată, prin proces verbal, în urma
numărării voturilor, în fata candidaților, obținerea următoarelor rezultate: Neagu Gheorghe - 7
voturi; Popescu Ion - 6 voturi, Burlacu Alexandru – 2 voturi.
Se trece la turul II, organizat cu primii doi candidați, urmându-se același procedeu ca și la
turul I.
În urma numărării voturilor din cel de-al doilea tur se obțin următoarele rezultate: Neagu
Gheorghe – 8 voturi; Popescu Ion – 7 voturi.
În aceste condiții, conform procedurilor legale, se declara viceprimar domnul Neagu
Gheorghe.
În continuarea ședinței, reprezentanții P.N.L. solicită arătarea buletinelor de vot, pentru
transparență. Secretarul general al U.A.T. Calen Neculai se conformează și le arată tuturor celor
interesați, buletinele de vot din turul II, în timpul vizualizării acestora unul dintre consilieri (Stuparu
Ionel – A.L.D.E.) încercând să mâzgălească cu pixul pe care îl avea în mână un buletin de vot. În
acest moment, secretarul general procedează la adunarea buletinelor de vot, ce le fuseseră arătate
consilierilor interesați, pe masa prezidiului.
Consilierii prezenți în sala de ședințe se îndreaptă spre ieșire, discutând. După câteva
minute, câțiva dintre aceștia, printre care și Popescu Ion (P.N.L. – candidat la funcția de viceprimar
în turul II, ce a obținut un număr de 7 voturi) și domnul Ene (P.N.L. – invitat la ședință)
îndreptându-se spre masa la care se afla secretarul general al U.A.T. Pârscov și solicitând, din nou,
arătarea buletinelor de vot (a se vedea de la minutul 2.48… - înregistrare video atașată „Ședința CL
– reacții”):
„E greu să îi arătați candidatului buletinele de vot? E greu? E înregistrată, da? Stați un pic
că nu rămâne așa…” – invitat Ene, PNL (minutul 3.32)
După câteva minute de discuții contradictorii între consilieri, dl. Ene (P.N.L) îl contactează
telefonic pe subprefectul Buzăului: „Dle subprefect avem o problemă cu alegerea viceprimarului la

Pârscov.” (minutul 5.18). În timp ce telefonul dl.lui Ene este dat secretarului general pentru a
discuta telefonic cu subprefectul Buzăului, consilierii continua să discute în contradictoriu (cei din
PNL insistând cu rearătarea buletinelor de vot, în timp ce consilierii P.S.D. argumentează că acestea
au fost deja arătate de două ori).
Dl Ene insistă în rearătarea buletinelor de vot. Neagu Gheorghe: „Le-a arătat de două ori”.
Ene: „Și dacă le mai vede o dată, care e problema?”.
În urma discuției telefonice purtate cu subprefectul Buzăului (de pe telefonul dlui. Ene –
PNL), secretarul general al UAT Pârscov procedează la rearătarea buletinelor de vot celor doi
candidați din turul II (restul consilierilor îndepărtându-se de masa prezidiului, unde se derulează
operațiunea) – minutul 6.28-6.50.
Ulterior acestui demers, consilierii părăsesc sala în care s-a desfășurat ședința Consiliului
Local Pârscov.
Nu sunt intervenții și nici suplimentări.
Pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Președintele sedintei,
Consilier, Antofi Adi Elena

Întocmit,
Secretar general, Calen Neculai

