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PROCES-VERBAL
Incheiat azi 26 iunie 2012
Cu ocazia sedintei de constituire a consiliului local
La sedinta de constituire a consiliului local al comunei Peciu-Nou,participa:
- doamna Cacuci Mioara, reprezentant din partea Instituţiei prefectului judetului
Timis;
- doamna Dietrich Magdalena –reprezentant al judecătoriei Timişoara, desemnată
de către Preşedintele Judecătoriei Timişoara, să prezinte rezultatul validării alegerii
Primarului comunei Peciu Nou,
- domnul Fărcălău Ioan – primarul ales al comunei Peciu-Nou,
- domnii consilieri nou alesi.
Sunt prezente şi următoarele persoane:- angajaţii Primăriei Peciu-Nou, si cetateni
ai comunei Peciu Nou.
Sedinta de constituire a consiliului local este deschisa de doamna Cacuci Mioara,
care arata scopul acesteia, precizand ca sedinta este legal constituita, in sala fiind
prezenti 15 consilieri din totalul de 15 declarati alesi . De asemenea, aduce la
cunostinta celor de fata, faptul ca sedinta de constituire va fi condusa de cel mai in varsta
dintre domnii consilieri care va fi asistat de doi dintre cei mai tineri consilieri, conform
prevederilor art. 31 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicată,
cu modificările şi completările ulterioare . In acest sens a fost desemnat domnul
DOROBANŢU ŞTEFAN ca presedinte de varsta care va fi asistat de d-nul MIHAI
ADRIAN si d-nul STANOEV BORIVOI-GORAN .
Preluand conducerea sedintei, domnul presedinte de varsta propune sa se ia o
pauza in timpul careia secretara comunei prezinta domnului presedinte de varsta dosarele
consilierilor declarati alesi, pe cele ale supleantilor acestora , precum si dosarul
primarului ales, asa cum au fost primite de la biroul electoral de circumscriptie.
La reluarea lucrarilor ,Presedintele de varsta supune votului domnilor consilieri
proiectul ordinii de zi, care cuprinde opt puncte;
1. Alegerea comisiei de validare ;
2. Validarea alegerii consilierilor locali;
3. Prezentarea incheierii de sedinta privind validarea alegerii Primarului
comunei;
4. Validarea alegerii consilierului supleant in locul primarului ales;
5. Constituirea Consiliului local, dupa depunerea juramantului de catre
consilierii validati;

6. Alegerea presedintelui de sedinta;
7. Alegerea viceprimarului comunei;
8. Organizarea comisiilor de specialitate;
1. La primul punct al ordinii de zi, se arata ca potrivit art. 31 aliniat 2 din Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru validarea mandatelor consilierilor alesi, consiliul local
alege dintre membrii sai o comisie de validare alcatuita din trei membrii, pe toata durata
mandatului consiliului local si care trebuie sa reflecte configuratia politia a acestuia .
Sunt propusi ca membrii ai comisiei de validare:
- Margarit Ionel
- Tarta Grigori
- Tigan Vasile
Propunerile se supun votului individual. Cu un numar de 15 voturi “pentru” ,
fiecare consilier propus a fost validat ca membru in comisia de validare, adoptandu-se
hotararea nr. 1.
Comisia de validare se retrage pentru a alege din randul membrilor sai un
presedinte si un secretar. In urma votului exprimat, a fost ales presedinte al comisiei de
validare domnul Tarta Grigori iar secretar a fost ales domnul_Tigan Vasile.
Dupa desemnarea presedintelui si a secretarului comisiei de validare, domnul
Dorobanţu Ştefan dispune luarea unei noi pauze in timpul careia comisia de validare să
examineze legalitatea alegerii fiecarui consilier, pe baza dosarelor prezentate.
La reluarea lucrarilor, se prezinta procesul-verbal cu propunerile pentru validarea
consilierilor declarati alesi , precizandu-se ca au fost verificate si dosarele primarului
ales si a consilierilor supleanti ; se arata ca domnul FĂRCĂLĂU IOAN a carui mandat a
fost validat, a optat pentru functia de primar, iar partidul din care face parte-PDL- a
prezentat confirmarea pentru domnul BUJORA GAVRILĂ, ca primul consilier supleant
pe lista depusa .
In continuare, se supune la vot , validarea mandatelor consilierilor, in ordine
alfabetica .Cu 12 voturi “pentru” au fost validate mandatele urmatorilor consilieri ,
adoptandu-se hotararea nr. 2 :
BUJORA GAVRILĂ
DOROBANŢU ŞTEFAN
DRĂGAN COSMIN-DAN
BICA ADRIAN
MĂRGĂRIT IONEL
MIHAI ADRIAN
MIRIANICI PREDRAG
NEGRU GRIGOR
OROSZ VIOREL
STANOEV BORIVOI-GORAN

TARŢA GRIGORI
TITERLEA EUGEN
ŢIGAN VASILE
URDĂ IOAN
VÎŞCU FLORIN
In continuare se trece la depunerea juramantului de catre domnii consilieri
validati. Presedintele de varsta da citire juramantului, dupa care domnii consilieri pe rand,
prezentandu-se in fata mesei de prezidiu, cu mana asezata pe Constitutie si pe Biblie, au
rostit cuvantul “jur” , dupa care au semnat in doua exemplare formularul juramantului.
Dupa depunerea juramantului de catre toti consilierii prezenti a caror mandate au
fost validate, se adopta cu unanimitate de voturi- hotararea nr. 3 privind
CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL .
In continuare se procedeaza la alegerea presedintelui de sedinta. Este propus si
ales cu unanimitate de voturi domnul Dorobantu Stefan , pe o perioadă de trei luni,
adoptandu-se hotararea nr. 4.
Presedintele de sedinta preia conducerea lucrarilor sedintei, incetand astfel
activitatea celor doi consilieri care l-au asistat.
Domnul Dorobantu Stefan, presedintele
sedintei invita pe doamna
MAGDALENA DIETRICH - desemnată de către Preşedintele Judecătoriei Timişoara, să
prezinte rezultatul validării alegerii Primarului comunei Peicu Nou, să prezinte încheierea
pronunţată de Judecătoria Timişoara.Dupa prezentarea incheierii de sedinta prin care
Presedintele Judecatoriei Timisoara a constatat validitatea alegerii primarului, domnul
presedinte al sedintei il invita pe domnul FĂRCĂLĂU IOAN sa depuna juramantul in
fata consiliului local.Dupa depunerea juramantului, primarul ales a semnat in doua
exemplare formularul de juramant.
Se trece in continuare la punctul 7 inscris in ordinea de zi: alegerea
viceprimarului.
Se aduce la cunostinta domnilor consilieri ca in conformitate cu prevederile art.
58 aliniat 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicată , cu
modificările şi completările ulterioare, alegerea viceprimarului se face prin vot secret.
Pentru numararea voturilor se propune sa se mentina comisia de validare care va
consemna rezultatul votului .
Exprimarea votului se face prin inscrierea literei “X” in patrulaterul din dreptul
numelui celui care se doreste sa fie ales viceprimar.
Conform art. 57 alin.(3) din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală republicată, cu moficările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin.(5)
din OG 35/2002 de aprobare a Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a
Consiliilor locale, viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.

În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea, conform dispoziţiilor art.11 alineat
(7) din OG 35/2002 de aprobare a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
Consiliilor locale, se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor
participa candidaţii situaţi pe primele două locuri, în urma căruia este declarat ales
viceprimar, consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
În caz de balotaj, conform art. 12 din OG 35/2002 de aprobare a Regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor locale, se va proceda la un nou tur de
scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi
declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi. De asemenea, se stabileste
ca in situatia de balotaj sa se repete procedura de alegere a viceprimarului de cel mult
doua ori..
Pentru functia de viceprimar au fost propusi domnii consilieri:
-OROSZ VIOREL propus de catre domnul Negru Gligor ,
-MIRIANICI PREDRAG propus de catre domnul Bica Dorin ,
-URDA IOAN propus de catre domnul Tigan Vasile ,
-BICA DORIN propus de catre domnul Mirianici Predrag ,
-TARTA GRIGORI propus de catre domnul Dragan Cosmin.
Dupa inregistrarea candidaturilor, se ia o pauza pentru completarea buletinelor de
vot dupa care se trece la votarea candidatilor. Votarea s-a facut de catre fiecare consilier
în cabina de vot, pe un buletin de vot care apoi a fost depus in urna sigilata, special
pregatita pentru aceasta.
Dupa exercitarea votului, comisia desemnata cu numararea buletinelor de vot
deschide urna si stabileste rezultatul votului.: Din cei cinci candidaţi propuşi, s-au
calificat pe primele două locuri d-nul Urda Ioan cu 8 voturi şi d-nul d-nul Mirianici
Predrag cu 6 voturi.
In urma prezentarii rezultatului votului, este ales viceprimar, domnul Urda Ioan ,
adoptându-se astfel hotărârea nr. 5.
Pentru organizarea comisiilor de specialitate, s-a propus să se constituie trei
comisii :
1. - comisia nr.1 pentru studii şi strategii, prognoze, economie, buget, finanţe,
impozite şi taxe, pentru administraţie locală, juridică şi de disciplină, ordine
publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, pentru administrarea
domeniului public şi privat,servicii publice şi comerţ în care au fost propuşi
următorii domni consilieri :
MIRIANICI PREDRAG , MARGARIT IONEL , MIHAI ADRIAN , TARTA
GRIGORI , BICA DORIN
- comisia nr.2 pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu,
protecţia mediului şi gospodăririi apelor, pentru agricultură, pentru dezvoltarea
economico-socială şi de mediu, în care au fost propuşi următorii domni consilieri :
VISCU FLORIN,
TIGAN VASILE , STANOEV BORIVOI GORAN ,
DRAGAN COSMIN DAN, BUJORA GAVRILA.

- comisia nr. 3 pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,
turism, sport şi culte, privind cooperarea interinstituţionalî pe plan intern şi extern, pentru
cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, pentru înfrăţirea
comunei, cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări, pentru cooperarea sau asocierea
cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la
asociaţii naţionale şi internaţionale ale comunei, în vederea promovării unor interese
comune, pentru a conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul
de cetăţean de onoare al comunei, în care au fost propusi următorii domni consilieri:
DOROBANTU STEFAN, OROSZ VIOREL, TITERLEA EUGEN, NEGRU
GLIGOR, URDA IOAN.
În urma voturilor exprimate, s-a adoptat hotărârea nr. 6 privind organizarea
comisiilor de specialitate.
In final, domnul presedinte al sedintei anunta ca la urmatoarea sedinta a
consiliului local, se va proceda la adoptarea Regulamentului de organizare si functionare
a Consiliului local Peciu-Nou.

PRESEDINTE DE SEDINTA
DOROBANTU STEFAN

SECRETAR
VIORICA-LIDIA MIATOV

