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Cu ocazia sedintei de constituire a consiliului local

La sedinta de constituire a consiliului local al comunei Peciu-Nou,participa:
- doamna Cheresi Simona, rerprezentantdin partea InstituŃiei prefectului
judetului Timis;
- domnul Fărcălău Ioan – primarul ales al comunei Peciu-Nou,
- domnii consilieri nou alesi.
Sunt prezente şi următoarele persoane:- angajaŃii Primăriei Peciu-Nou,
preşedintele vicepreşedintele şi membrii ai Biroului electoral de circumscripŃie PeciuNou, domnul Cobrac Valentin-profesor la Liceul Teoretic din Peciu Nou.
Sedinta de constituire a consiliului local este deschisa de doamna
Chereşi
Simonaa , care arata scopul acesteia precizand ca sedinta este legal constituita, in sala
fiind prezenti 13 consilieri din totalul de 13 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 MATES
NICOLAE ca presedinte de varsta care va fi asistat de d-ra VANCU MIHAELA 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 primate de la biroul electoral de circumscriptie.
La reluarea lucrarilor ,Presedintele de varsta supune votului domnilor consilieri
proiectul ordinii de zi, care cuprinde sapte 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;

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:
- URDĂ IOAN
- LUCHIN IGNIA
- TODOROV VLASTIMIR
Propunerile se supun votului individual. Cu un numar de 13 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 URDĂ IOAN iar secretar a fost ales domnul LUCHIN IGNIA.
Dupa desemnarea presedintelui si a secretarului comisiei de validare, domnul
Mates Nicolae 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 consilierului supleant ; 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 DOROBANłU ŞTEFAN, 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 :
DOROBANłU ŞTEFAN
JURCĂ IOAN MIHAI
LAZĂR MARIN
LUCHIN IGNIA
MATEŞ NICOLAE
MĂRGĂRIT IONEL
NEGRU GRIGORE
OROSZ VIOREL
STANOEV BORIVOI-GORAN
TARłA GRIGORI
TODOROV VLASTIMIR
URDĂ IOAN
VANCU MIHAELA

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 MATES NICOLAE , 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 MATEŞ NICOLAE, presedintele sedintei invita pe doamna CHERESI
SIMONA - in calitate de delegata a prefectului ,sa prezinte consiliului local rezultatul
validarii alegerii primarului .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 .
De asemenea,se stabileste ca in situatia de balotaj sa se repete procedura de
alegere a viceprimarului de cel mult doua ori. Exprimarea votului se face prin inscrierea
literei “X” in patrulaterul din dreptul numelui celui care se doreste sa fie ales
viceprimar.
Contrar dispoziŃiilor art..11 aliniat 1 si urmatoarele din Regulamentul cadru de
organizare si functionare a consililiilor locale aprobat prin OG 35/2002- modificata de
Legea nr. 673/2002,prin care se stabileşte modalitatea de alegere a viceprimarului în
situaŃia în care aceasta nu se realizează din primul tur, secretara comunei a adus la
cunoştinŃa consilierilor că alegerea viceprimarului se face cu majoritatea voturilor
consilierilor în funcŃie- majoritate absolută (jumătate +1 din 13 deci 7), atât în primul tur
cât şi în al doi-lea tur. Corect, în turul doi este ales viceprimar candidatul care
cumulează cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor exprimate(majoritate
simplă).

Pentru functia de viceprimar au fost propusi domnii consilieri OROSZ VIOREL,
URDĂ IOAN,TARłA GRIGORI, LUCHIN IGNIA, si VANCU MIHAELA . 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 in alta
incapere, 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 candidaŃi propuşi, s-au
calificat pe primele două locuri d-ra VANCU MIHAELA cu 3 voturi şi d-nul OROSZ
VIOREL cu 5 voturi.
Se procedează la exprimarea voturilor pe noile buletine completate cu cei doi
candidaŃi aleşi după primul tur , după care comisia trece la numărarea voturilor
exprimate. In urma prezentarii rezultatului votului, se constată că nici unul din cei doi
candidaŃi nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru a fi ales viceprimar: pentru
domnişoara VANCU MIHAELA s-au exprimat 6 voturi “pentru” iar pentru d-nul Orosz
Viorel-5 voturi “pentru”, iar doi dintre consilieri nu au votat. S-a stabilit de comun accord
ca alegerea viceprimarului să se realizeze în următoarea şedinŃă ordinară a consiliului
local.
In final, domnul presedinte al sedintei anunta ca la urmatoarea sedinta a
consiliului local, se vor organiza comisiile pe domenii de specialitate invitandu-i pe cei
prezenti sa-si exprime in scris optiunile. Tot in cadrul sedintei viitoare, urmeaza sa se
adopte si Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local Peciu-Nou.
La încheierea dosarului şedinŃei, deoarece hotărârile adoptate în şedinŃa de
constituire,cât şi procesul-verbal trebuiau înaintate la InstituŃia Prefectului Timiş-prin
delegatul care a participat la şedinŃă, cu ocazia redactării acestora, secretara comisiei a
observat că, în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul de organizare şi
funcŃionare al consiliilor locale, aprobat prin OG nr. 35/2002, d-na Vancu Mihaela în
turul II a întrunit condiŃiile necesare pentru a fi aleasă viceprimar. A adus la cunoştinŃă
acest fapt d-lui primar, care a stabilit să se redacteze hotărârea nr. 5 privind alegerea
d-nei Vancu Mihaela ca viceprimar al comunei, cu 6 voturi “pentru”.
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