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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT CU  OCAZIA  SEDINTEI  ORDINARE  A  CONSILI ULUI  LOCAL 
 

 Sedinta  ordinara  a  consiliului  local  a  fost  organizata  in  baza  
dispozitiei  primarului  nr. 17 din 10 IULIE   2008,  comunicata  domnilor  
consilieri  impreuna  cu  ordinea  de  zi  si  convocatorul  pe  care  acestia  l-au  
semnat . 

La  sedinta  sunt  prezenti  un  numar  de  12  consilieri,  fiind  absent 
domnul TODOROV VLASTIMIR. Sunt prezenŃi de asemenea,   primarul 
viceprimarul  şi  secretara comunei.  

La lucrările şedinŃei participă şi următorii cetăŃeni: domnul Paraschiv 
DorobanŃu, Dan Titerlea  
 Constatându-se prezenta majorităŃii consilierilor, şedinŃa se declară 
deschisă. 
 Secretara comunei supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al 
şedinŃei de constituire din 19 iunie, precum şi ordinea de zi comunicată odată cu 
convocatorul , întocmit pentru şedinŃa ordinară curentă.  Ordinea de zi a fost 
aprobată în forma prezentată, iar referitor la procesul –verbal al şedinŃei de 
constituire a consiliului loca, domnul Orosz Viorel cere să se consemneze exact 
modul în care s-a desfăşurat alegerea viceprimarului, deoarece forma redactată 
a procesului verbal nu este corectă. Precizează că s-a trecut greşit numărul 
voturilor exprimate pentru d-ra Vancu Mihaela 7 în loc de 6 şi faptul că s-a 
consemnat incorect adoptarea hotărârii nr.5 pentru alegera viceprimarului în 
şedinŃa de constituire, când de fapt s-a stabilit ca viceprimarul să fie ales în 
şedinŃa următoare a consiliului local,tocmai pentru că nici unul din cei doi 
candidaŃi nu  aîntrunit numărul de 7 voturi pentru a fi ales . 
Secretara comunei va proceda la modificarea procesului verbal al şedinŃei de 
constituire care va fi supus apoi aprobării consiliului local. 
 Se trece în continuare la dezbaterea şi votarea proiectelor înscrise pe 
ordinea de zi. În urma analizei pe marginea materialelor pregătite, au fost 
adoptate următoarele hotărâri: 

 1. Regulamentul de organizare şi funcŃionare al consiliului local, hotărâre 
nr. 6, cu 12 voturi “pentru”.   ;                   

2. Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local, pe domenii 
de activitate,-hotărârea nr. 7.; 

Referitor la contestaŃia depusă de domnul consilier Orosz Viorel cu privire 
la alegerea viceprimarului comunei, după dezbaterea acesteia şi a discuŃiillor 
purtate, s-a stabilit ca hotărârea nr. 5 din 19 iunie 2008 să nu fie revocată, 
urmând ca d-ra Vancu Mihaela să rămână în funcŃia de viceprimar a comunei 
Peciu Nou. 

 Nemaifiind alte probleme înscrise la ordinea de zi, sedinŃa se declară 
încheiată. 
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