ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIȘ
COMUNA PECIU NOU
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 23 iunie 2016 (JOI) orele 9.00,
cu ocazia ședinței de constituire a consiliului local
La şedinţa de constituire a consiliului local al comunei Peciu Nou , participă :
-

Doamna Para Gabriela- consilier juridic , reprezentant al Instituției Prefectului Județului
Timis,

-

Domnul Bușagă Marius –consilier , reprezentant al Instituției Prefectului Județului Timis,

-

Domnul Drăgan Gabriel- Razvan , primarul ales al comunei Peciu Nou ,

-

Domnii consilieri nou aleși.
Sunt prezente și următoarele persoane :- angajații Primăriei comunei Peciu Nou și un număr de
cca. 50 cetățeni ai comunei .

Ședința este deschisă de doamana Gabriela Para , care arată scopul acesteia , precizând că ședința
este legal constituită , în sală fiind prezenți 15 consilieri din totalul de 15 declarați aleși. De asemenea
aduce la cunoștința celor de față, faptul că ședința de constituire va fi condusă de cel mai în vârstă dintre
domnii consilieri care va fi asistat de doi dintre cei mai tineri consilieri , conform prevederilor art. 31 litera
“a” din Legea nr. 2015/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și
completările ulterioare. În acest sens a fost desemnat domnul TODOROV VLASTIMIR ca președinte de
vârstă care va fi asistat de doamna ANTON LIANA – ZAMFIRA și domnul LUNGU BOGDAN.
Doamna secretară prezintă președintelui de vârstă dosarele consilierilor declarați aleși și pe cele
ale supleanților , așa cum au fost primite de la biroul electoral de circumscripție.
Domnul președinte de vârstă supune aprobării proiectul ordinii de zi , care cuprinde 8 puncte:
1. Alegerea comisiei de validare,
2. Validarea mandatelor consilierilor locali,
3. Prezentarea încheierii de ședință privind validarea alegerii primarului comunei ,
4. Validarea alegerii consilierului supleant în locul primarului ales,
5. Constituirea Consiliului local , după depunerea jurământului de către consilierii locali validați,
6. Alegerea președintelui de ședință,
7. Alegerea viceprimarului comunei,organizarea comisiilor de specialitate.
Domul preșeninte de vârstă propune să ia cuvăntul primarul în funcție, primarul ales și cate un
domn consilier . Domnul primar ales Drăgan Gabriel- Razvan ia cuvântul , mulțumește celor prezenți
pentru sprijinul , și încrederea acordată asigurându-i de sprijinul său personal pe toată perioada
mandatului de primar și rugăndu-i să sprijine acțiunile consilului local. Domnul Ivan Antonius- Cezar
care deasemenea mulțumește cetățenilor aflați în sală . Domnul Fărcălău Ioan , fostul primar al comunei ,
felicită primarul ales și asigură asistența că va sprijini acțiunile consiliului local și ale primarului ales.
Domnnul președinte de vărstă aduce la cunoștința celor prezenți că punctul 3 al ordinii de zi ,
prezentarea incheierii de ședință privind validarea alegerii primarului comunei nu va fi supus aprobării în

acestă ședință întrucât nu am primit de la Judecătoria Timișoara încheierea privind validarea primarului ,
urmând ca acesta să aibă loc într-o ședință extraordinară , iar punctul nr. 8 al ordinii de zi , organizarea
comisiilor de specialitate se fa face în primna ședință a Consiliului local . Domnii consilieri sunt de acord,
în unanimitate , cu propunerea făcută în ceea ce privește punctul nr. 8 al ordinii de zi.
1. La primul punct al ordinii de zi , se arată că potrivit art. 31 aliniat 2 din Legea nr. 2015/2001
privind administrația publică locală , republicată cu modificările și completările ulterioare , pentru
validarea mandatelor consilierilor aleși consiliul local alege dintre membrii săi o comisie alcătuită
din trei până la cinci membri , pe toată durata mandatului consiliului local și care trebuie să
reflecte configurația politică a acestuia. Președintele de vârstă propune ca această comisie să fie
alcătuită din trei membri. În unanimitate propunerea este acceptată de către consilieri.
Sunt propuși ca membrii ai comisiei de validare :
-

NEGRU GRIGOR

-

HODOȘAN MIRCEA-CODRUȚ

-

STOIANOV SPASA.
Propunerile se supun votului individual. Cu un număr de 15 voturi “ pentru “ fiecare consilier
propus a fost validat ca membru al comisiei de validare , adoptându-se hotărârea nr. 1

Comisia se retrage pentru a alege din rândul mebrilor sai un președinte și un secretar. Este ales
președinte al comisiei de validare domnul Hodoșan Mircea- Codruț iar secretar domnul Stoianov Spasa .
După desemnarea președintelui și a secretarului comisiei de validare , domnul Todorov Vlastimir
dispune luare unei pauze în timpul căreia comisia de validare să examineze legalitatea alegerii fiecărui
consilier , pe baza dosarelor prezentate.
La reluarea lucrărilor ședinței se prezintă procesul- verbal cu propunerile pentru validarea
consilierilor declarați aleși , precizându-se că au fost verificate dosarele consilierilor supleanți. Se arată că
domnul Drăgan Gabriel – Răzvan a optat pentru funcția de primar iar partidul din care face parte – Alianța
electorală PSD + ALDE a prezentat confirmarea pentru domnul Lungu Bogdan , ca fiind primul consilier
supleant pe lista depusă .
In continuare , se supune la vot, validarea mandatelor consilierilor , în ordine alfabetică . Cu 14
voturi pentru au fost validate mandatele următorilor consilieri , adoptându-se hotărârea nr. 2 :
1. ANTON LIANA – ZAMFIRA
2. BICA DORIN
3. FĂRCĂLĂU IOAN
4. HODOȘAN MIRCEA- CODRUȚ
5. IVAN ANTONIUS – CEZAR
6. LUNGU BOGDAN
7. NEGRU GRIGOR
8. STOIANOV SPASA
9. STOICA AUREL
10.STANOEV BORIVOI- GORAN
11.TARȚA GRIGORI
12.TITERLEA EUGEN
13.TODOROV VLASTIMIR
14.ȚIGAN VASILE
15.VLASICI NICOLETA
În continuare se trece la depunerea jurământului de către domnii consilieri validați. Fiecare
consilier , pe rând, se prezintă în fața mesei special amenajată în acest sens , cu mâna așezată pe
Constituție și pe Biblie au rostit jurământul , după care au semnat în două exemplare formularul
jurământului.

După depunerea jurământului de către toți consilierii ale căror mandate au fost validate , se aprobă
cu unanimitate de voturi , CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL , adoptându-de hotărârea nr. 3 .
In continuare se procedează la alegerea președintelui de ședință. Este propus și ales cu unanimitate
de voturi domnul Todorov Vlastimir , pe o perioadă de trei luni, adoptându-se hotărârea nr. 4 .
Președintele de ședință preia conducerea lucrărilor ședinței , încetând astfel activitaea celor doi
consilieri care l-au asistat.
Se trece la nr. 7 înscris pe oirdinea de zi – alegerea viceprimarului.
Se aduce la cunoștința domnilor consilieri că în conformitate cu prevederile art. 58 alinit 3 din
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , republicată, cu modificările și completările
ulterioare , alegerea viceprimarului de face prin vot secret . Pentru numărarea voturilor se propune să se
mențină comisie de validare care va consemna rezultatul votului.
Exprimarea votului de face prin înscrierea cuvântului DA în patrulaterul din dreptul numelui celui
care se dorește să fie ales viceprimar.
Conform art. 57 aliniat 3 din Legea nr. 2015/2001 privind administrația publică locală ,
republicată, cu modificările și completările ulterioare , precum și ale art. 11 aliniat 5 din OUG 35/2002 de
aprobare a Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Consiilor locale , viceprimarul este ales cu
votul majorității consilierilor locali în funcție.
În situația în care nu s-a întrunit majoritatea, conform dispozițiilor art. 11 alinit 7 din OG 35 /2002
de aprobare a Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Consiilor locale, se oprganizează un al
doilea tur de acsutin , în aceiași ședință , la care vor participa candidații situați pe primele două locuri , în
urma căruia va fi declarat ales viceprimar, consilierul care a obținut cel mai mare număr de voturi.
În caz de balotaj , conform art. 12 din OG 35 /2002 de aprobare a Regulamentului cadru de
organizare și funcționare a Consiilor locale, se va proceda la un nou tur de scrutin , la care vor participa
numai candidații care se află în această situație . Va fi declarat ales candidatul care a obținut cele mai
multe voturi . De asemenea , se stabilește ca în situația de balotaj să se repete procedura de alegerea
viceprimarului de cel mult două ori.
Pentru funcția de viceprimar au fost propuși domnii consilieri :
- IVAN ANTONIUS- CEZAR
- FĂRCĂLĂU IOAN
După înregistraea candidaturilor, se ia o pauză pentru completarea buletinelor de vot după care se
trece la votarea candidaților. Votarea s-a făcut de către fiecare consilier intr-un loc retras al spațiului în
care s-a ținut ședința , fiind amenajat în acest sens cu o masă și o urnă în care au fost introduse buletinele
de vot.
După execitarea votului , comisia desemnată cu numărarea buletinelor de vot deschide urna și
stabilește rezultatul votului . Din cei doi candidați propuși pentru funcția de viceprimar, domnul Ivan
Antonius- Cezar obține 9 voturi , iar domnul Fărcălău Ioan 6 voturi.
În urma prezentării rezultatului votului este ales viceprimar al comunei Peciu Nou , domnul IVAN
ANTONIUS- CEZAR , adoptându-se hotărârea nr.5
In final domnul președinte al ședinței reamintește domnilor consilieri că la următoarea ședință a
consiliului local , se va proceda la organizarea Comisiilor de specialitate adoptarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului local Peciu Nou .

Președinte de ședință
Todorov Vlatimir

Secretar
Rotaru Elena

