ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL Or.VICTORIA
Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com

PROCES VERBAL
Încheiat azi 24.06.2016 cu ocazia şedinŃei de constituire a Consiliului Local
Victoria. Din totalul de 15 consilieri aleşi sunt prezenŃi 12 consilieri, dl. consilier
Badea Costică, dl. consilier Băiulescu Cristian şi d-na consilier NiŃu Monica lipsind
motivat. ŞedinŃa este legal constituită. La şedinŃă participă din partea InstituŃiei
Prefectului JudeŃul Brasov dl. prefect Ciprian Băncilă şi d-na director al DirecŃiei
Juridice GraŃiela ChiŃu. ŞedinŃa începe la orele 19.00.
Dl. prefect Ciprian Băncilă prezintă ordinul nr.535/22.06.2016 emis în baza
Legii 215/2001, OG 35/2002, Legii 393/2004 şi a Legii 340/2004 prin care se convoacă
consilierii nou aleşi la şedinŃa de constituire a consiliului local pentru data de
24.06.2016.
LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraŃiei
publice locale
ART. 30 (1) Constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data
desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 47 alin. (2) din Legea nr.
334/2006 privind finanŃarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu
modificările şi completările ulterioare. Convocarea consilierilor declaraŃi aleşi pentru
şedinŃa de constituire se face de către prefect. La şedinŃa de constituire pot participa
prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul, chiar dacă procedura de validare a
mandatului acestuia nu a fost finalizată.
Având în vedere procedura prevăzută de Legea 215/2001 prima parte a şedinŃei de
constituire a consiliului local este condusă de cel mai în vârstă consilier asistat de doi
dintre cei mai tineri consilieri. Partea a doua a şedinŃei va fi condusă de un preşedinte
de şedinŃă ales de către consilieri.
LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraŃiei
publice locale
ART. 31(1) Lucrările şedinŃei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier,
asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
ART. 35(1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi,
prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităŃii consilierilor locali în funcŃie, un
preşedinte de şedinŃă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinŃele
consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
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În consecinŃă, şedinŃa în prima sa parte va fi condusă de dl. cons. Smădu
Octavian asistat de dl. cons.Tabacu Traian şi dl. cons.Paler Lucian Ioan.
Dl. consilier Smădu Octavian – multumesc domnului prefect pentru
nominalizarea mea în calitate de presedinte de vârstă, fiind onorat să conduc lucrările
acestei şedinŃe.
Intrând în ordinea de zi vă rog să îmi permiteŃi să vă prezint proiectul ordinei de
zi pentru şedinŃa de constituire a Consiliului Local al orasului Victoria:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de Hotărâre privind alegerea Comisia de validare a mandatelor
consilierilor local.
2. Proiect de Hotarâre privind validarea /invalidarea mandatelor.
3. Proiect de Hotărâre cu privire la declararea ca legal constituit a Consiliului
Local Victoria.
4. Proiect de Hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinta al consiliului
local
- Prezentarea rezultatului validării alegerii primarului
- Depunerea juramantului de catre primar
5. Proiect de Hotărâre cu privire la alegerea viceprimarului Oraşului
Victoria.
6. Proiect de Hotărâre privind alegerea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Victoria.
dacă mai sunt şi ale probleme care să fie înscrise pe ordinea de zi, vă rog sa faceŃi
propuneri:
Daca nu mai sunt , supun la vot ordinea de zi:
- cine este pentru? - 12
- Cine este împotriva? - 0
- Cine se abŃine?
-0
Văzând rezultatul votului exprimat, ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi pentru.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi alegerea Comisia de validare a mandatelor
consilierilor local ( art. 31 din Legea 215/2002 privind administratia publica
locala)
1. Proiectul de Hotărâre privind alegerea Comisia de validare a mandatelor
consilierilor local.
Dl. prefect Ciprian Băncilă precizează: comisia de validare a mandatelor este
formată din 3-5 consilieri.
Dl. consilier Smădu Octavian –propune constituirea Comisiei de validare a
mandatelor consilierilor locali dintr-un nr. de 3 consilieri.
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Se supune la vot.
- cine este pentru?
-12
- Cine este împotriva? - 0
- Cine se abŃine?
-0
Conform votului exprimat, comisia de validare va fi alcătuită din 3 membrii.
Dl. consilier Smădu Octavian - Înainte de a trece la propuneri, trebuie să
menŃionăm următoarele: în conformitate cu prevederile art.31, alin.2 din Legea
215/2001, alegerea Comisiei de validare se face prin vot deschis.
Dl. prefect Ciprian Băncilă – pentru constituirea grupurilor de consilieri trebuie
să fiŃi minim 3 membrii.
Vă rog să faceŃi propuneri pentru componenŃa comisiei.
Dl. Cristian Gheorghe – din partea PNL îl propun pe dl. Urdea Gheorghe
Dl. Stanea Daniel – din partea PER îl propun pe dl. Ivan Adrian
D-na Bratu Cristina – îl propun pe dl. Tabacu Traian
Au fost propusi următorii consilieri:
1 Dl. Urdea Gheorghe - PNL
2 Dl. Ivan Adrian - PER
3 Dl. Tabacu Traian - PSRO
Se supun la vot propunerile individual şi se aproba cu majoritatea celor prezenŃi (art. 4
alin.3 din OG.35/2002)
Dl. prefect Ciprian Băncilă – Se supune la vot propunerea pentru dl. Urdea Gheorghe
- cine este pentru?
- 11 voturi
- Cine este împotriva? - niciunul
- Cine se abŃine?
- o abŃinere
Dl. prefect Ciprian Băncilă – Se supune la vot propunerea pentru dl. Ivan Adrian
- cine este pentru?
-11 voturi
- Cine este împotriva? - niciunul
- Cine se abŃine?
- o abŃinere
Dl. prefect Ciprian Băncilă – Se supune la vot propunerea pentru dl. Tabacu Traian
- cine este pentru?
- 11 voturi
- Cine este împotriva? - niciunul
- Cine se abŃine?
- o abŃinere
Conform votului exprimat sunt desemnaŃi membrii comisiei următorii consilieri: dl.
Urdea Gheorghe, dl. Ivan Adrian, dl. Tabacu Traian
Nemaifiind discuŃii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
unanimitate de voturi - 12, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.1/2016.
Preşedintele de vârstă – dl.cons. Smădu Octavian solicită d-nei secretar
Tocoaie Gabriela să prezinte comisiei de validare dosarul cu toate documentele
prevăzute de art.6 din OG 35/2002 respectiv:
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- Rapoartele de venituri şi cheltuieli ale formaŃiunilor politice depuse la
Autoritatea Electorală Permanentă - PNL , PSD , PER, PSRO şi ale candidaŃilor
independenŃi;
- Documentele de înregistrare ale formaŃiunilor politice pentru alegerile locale –
liste de candidaŃi pentru Consiliul Local - PNL , PSD , PER, PSRO
- Procesele verbale CL pentru cele 5 secŃii de votare din circumscripŃia
electorală nr.9 Victoria.
- Proces verbal CL la nivelul circumscripŃiei electorale nr.9 Victoria PNL , PSD ,
PER, PSRO şi candidaŃi independenŃi;
- Lista membrilor supleanŃi ai formaŃiunilor politice – PNL , PSD , PER, PSRO
- AdeverinŃe privind calitatea de membru al formaŃiunilor politice - PNL , PSD ,
PER, PSRO pentru consilierii cărora urmează a fi validat mandatul.
- Certificat doveditor al alegerii pentru consilieri
Comisia de validare se retrage împreună pentru verificarea dosarului cu privire la
legalitatea alegrii consilierilor locali.
Comisia de validare încheie un proces verbal din care rezultă că a fost ales
preşedintele comisiei de validare şi secretarul acesteia. Comisia de validare a
mandatelor are următoarea componenŃă:
1- Dl. URDEA GHEORGHE - preşedinte
2- Dl. TABACU TRAIAN - secretar
3- Dl. IVAN ADRIAN - membru
Comisia de validare verifică dosarul cu toate documentele prevăzute de art.6 din OG
35/2002.
În dosarul de validare este depusă cererea nr.737/CC/2016 prin care dl.primar
Gheorghe Cristian renunŃă la calitatea de consilier local deoarece acesta a fost ales
primar al Or.Victoria şi urmează ca judecătorul desemnat de către Judecătoria Făgăraş
d-na Timofte Mihaela să prezinte sentinŃa de validare a mandatului de primar al
Or.Victoria.
În locul d-lui primar Gheorghe Cristian pe lista consilierilor intră dl. Miclea
Ioan.
Având în vedere cele prezentate mai sus, în consecinŃă de cauză comisia
constată că sunt îndeplinite condiŃiile cerute de lege şi încheie în condiŃiile art.31 din
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001 procesul verbal prin care propune
validarea mandatelor tuturor celor 15 consilieri.
2.- Proiect de Hotarâre cu privire la aprobarea procesul verbal prezentat de
comisia de validare cu privire la legalitatea alegerii consilierilor în Consiliul Local
al Or.Victoria.
Preşedintele de vârstă – dl.cons. Smădu Octavian, invită preşedintele comisiei
de validare să prezinte procesul verbal al comisiei de validare încheiat în condiŃiile
art.31 din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001.
Dl. URDEA GHEORGHE- dă citire procesului verbal al comisiei de validare
prin care propune validarea mandatelor tuturor celor 15 consilieri după cum urmează:
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TABEL NOMINAL
Cu consilieri aleşi la data de 05.06.2016 în temeiul Legii 115/2015 pentru care
comisia de validare în urma examinări legalităŃii alegerii fiecărui consilier propune
consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor după cum urmează:
Nr.
crt.
1

2
3

Numele şi prenumele

ApartenenŃă
politică

Validare
mandat

Invalidare
mandat

BADEA COSTICĂ

AlianŃei
Electorale
Social Liberale PSD +
ALDE
VICTORIA”

da

-

BRATU CRISTINA

PNL

da

-

MICLEA IOAN

PNL

da

-

BAIULESCU CRISTIAN

AlianŃei
Electorale
Social Liberale PSD +
ALDE
VICTORIA”

da

-

IVAN NICOLAE ADRIAN

PER

da

-

MOLNAR SORIN

PNL

da

-

AlianŃei
Electorale
Social Liberale PSD +
ALDE
VICTORIA”

da

-

PNL

da

-

PRSO

da

-

PER

da

-

da

-

da

-

da

-

da
da

-
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5
6
7

NITU MONICA

8
9
10
11
12
13
14
15

PALER LUCIAN IOAN
PASERE ALEXANDRINA
SAFTIUC ADRIANA IOANA

INDEPENDE
NT
INDEPENDE
NT
INDEPENDE
NT

SMADU OCTAVIAN
STANEA DANIEL CONSTANTIN
STINEA TIMOTEI VALENTIN

PSRO

TABACU TRAIAN
URDEA GHEORGHE

PNL
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Preşedintele de vârstă – dl.cons. Smădu Octavian întreabă dacă mai sunt şi alte
discuŃii asupra procesului verbal încheiat de comisia de validare a mandatelor şi în
acelaşi timp face precizarea:- consilierul al cărui mandat este supus validării nu
votează. Validarea mandatului se face prin votul deschis al majorităŃii consilierilor
prezenŃi la şedinŃă.
Nefiind discuŃii asupra procesului verbal încheiat de comisia de validare a
mandatelor se trece la validarea mandatelor consilierilor local după cum urmează:
Se supune la vot validarea mandatului d-lui cons.BADEA COSTICĂ şi se
aprobă cu unanimitate de voturi – 11 pentru, o abŃinere.
Se supune la vot validarea mandatului d-lui cons.BRATU CRISTINA şi se
aprobă cu unanimitate de voturi – 11 o abŃinere;
Se supune la vot validarea mandatului d-nei cons. BAIULESCU CRISTIAN şi se
aprobă cu unanimitate de voturi – 12.
Se supune la vot validarea mandatului d-lui cons. IVAN NICOLAE ADRIAN şi se
aprobă cu unanimitate de voturi – 11 o abŃinere;
Se supune la vot validarea mandatului d-lui cons. MICLEA IOAN şi se aprobă cu
unanimitate de voturi – 11, o abŃinere;
Se supune la vot validarea mandatului d-lui cons. MOLNAR SORIN şi se aprobă cu
unanimitate de voturi – 11, o abŃinere;
Se supune la vot validarea mandatului d-lui cons. NITU MONICA şi se aprobă cu
unanimitate de voturi – 12
Se supune la vot validarea mandatului d-lui cons. PALER LUCIAN IOAN şi se
aprobă cu unanimitate de voturi – 11, o abţinere;
Se supune la vot validarea mandatului d-lui cons. PASERE ALEXANDRINA şi se
aprobă cu unanimitate de voturi – 11.
Se supune la vot validarea mandatului d-nei cons. SAFTIUC ADRIANA IOANA şi se
aprobă cu unanimitate de voturi – 11, o abŃinere;
Se supune la vot validarea mandatului d-lui cons. SMADU OCTAVIAN şi se aprobă
cu unanimitate de voturi – 11, o abŃinere;
Se supune la vot validarea mandatului d-lui cons. STANEA DANIEL CONSTANTIN
şi se aprobă cu unanimitate de voturi – 11, o abŃinere;
Se supune la vot validarea mandatului d-lui cons. STINEA TIMOTEI VALENTIN şi
se aprobă cu unanimitate de voturi – 11, o abŃinere;
Se supune la vot validarea mandatului d-lui cons. TABACU TRAIAN şi se aprobă cu
unanimitate de voturi – 11, o abŃinere;
Se supune la vot validarea mandatului d-lui cons. URDEA GHEORGHE şi se aprobă
cu unanimitate de voturi – 11, o abţinere;
Nemaifiind discuŃii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
unanimitate de voturi - 12, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.2/2016.
3. Proiectul de Hotărâre cu privire la declararea ca legal constituit a
Consiliului Local Victoria.
Preşedintele de vârstă – dl.cons.Smădu Octavian – având în vedere faptul că
procedura de validare a mandatelor a fost îndeplinită se va trece la depunerea
jurământului de către fiecare consilier în ordinea alfabetică.
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BADEA COSTICĂ
BRATU CRISTINA
BAIULESCU CRISTIAN
IVAN NICOLAE ADRIAN
MICLEA IOAN
MOLNAR SORIN
NITU MONICA
PALER LUCIAN IOAN
PASERE ALEXANDRINA
SAFTIUC ADRIANA IOANA
SMADU OCTAVIAN
STANEA DANIEL CONSTANTIN
STINEA TIMOTEI VALENTIN
TABACU TRAIAN
URDEA GHEORGHE

Dl. prefect Ciprian Băncilă – Juramantul se depune dupa următoarea procedură:
secretarul orasului va da citire jurământului, după care consilierii validaŃi se vor
prezenta, în ordine alfabetică, în faŃa unei mese special amenajate, pe care se afla un
exemplar din ConstituŃie şi Biblie. Consilierul va pune mana stângă atât pe Constitutie
cât şi, daca este cazul, pe Biblie, va pronunta cuvantul "jur", dupa care va semna
jurământul de credinŃă, care va fi imprimat pe un formular special.
Jurământul se semneaza în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul
de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.
Secreatrul Or. Victoria Tocoaie Gabriela - "Jur să respect ConstituŃia şi legile Ńării şi
să fac cu buna-credinŃă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele
locuitorilor Oraşului Victoria. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
`
Consilierii semnează pe formularul special unde este tipărit textul jurământului,
un exemplar se înmânează de către dl. prefect consilierului în cauză iar un exemplar
rămâne la secretarul oraşului pentru a fi pus la dosarul de şedinŃă.
Dl. prefect Ciprian Băncilă –
Oraşului Victoria.

declară legal constituit Consiliul Local al

Nemaifiind discuŃii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
cu unanimitate de voturi - 12, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.3/2016.
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Se trece la punctul 4 –al ordinii de zi – Proiect de Hotărâre cu privire la
alegerea preşedintele de şedinŃă al Consiliului Local al Or.Victoria.
Preşedintele de vârstă – dl.cons.Smădu Octavian solicită să se facă propuneri
pentru preşedintele de şedinŃă.
Dl. consilier Molnar Sorin – propune preşedinte de şedinŃă pe d-na cons. Bratu
Cristina, pentru o perioadă de o lună.
Preşedintele de vârstă – dl.cons. Smădu Octavian întreabă dacă mai sunt şi alte
propuneri şi nefiind se supune la vot propunerea făcută de dl. consilier Molnar Sorin –
şi se aprobă cu unanimitate de voturi – 12.
Preşedinte de şedinŃă este d-na cons.Bratu Cristina.
Nemaifiind discuŃii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
cu unanimitate de voturi - 12, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.4/2016.
D-na secretar - Hotararile nr. 1-4 se semneaza de presedintele de varsta si de cei 2
asistenti ai acestuia si se contrasemneaza de secretar. Aceste hotarari au caracter
constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acŃiuni în
justiŃie.

8

PARTEA a II a
Dl. prefect Ciprian Băncilă prezintă rezultatul validării primarului şi o invită pe
d-na Timofte Mihaela, judecător la Judecătoria Făgăraş să prezinte sentinŃa de validare
a mandatului de primar al Or.Victoria.
D-na Timofte Mihaela judecător la Judecătoria Făgăraş prezintă sentinŃa de
validare a mandatului de primar al Or.Victoria nr.737/2016 pronunŃată de judecătoria
Făgăraş, prin care se validează mandatul de primar al d-lui Cristian Gheorghe. SentinŃa
este definitivă şi executorie la data de 21 iunie 2016 şi a fost adusă la cunoştinŃă
prefectului judeŃului Braşov.
Dl. primar Cristian Gheorghe - depune jurământul în faŃa consiliului local.
D-na cons. Bratu Cristina – vă multumesc pentru alegerea mea în calitate de
presedinte al primei sedinŃe a consiliului local, trecem la următorul proiect de hotărâre:
5.- Proiect de Hotărâre cu privire la alegerea viceprimarului Oraşului
Victoria.
D-na cons. Bratu Cristina solicită să se facă propuneri pentru alegerea
viceprimarului.
În conformitate cu ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*)
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale
ART.11(1) Consiliul local alege din randul membrilor săi pe viceprimar,
respectiv pe viceprimari. Alegerea se face prin vot secret.
(2) Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului, respectiv a
viceprimarilor, se face de catre oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraŃiei
publice locale
ART. 57. (1) Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi un viceprimar,
iar municipiile reşedinŃă de judeŃ au un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiŃiile legii.
(2) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care
îi poate delega atribuŃiile sale.
(3) Viceprimarul este ales cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie, din
rândul membrilor acestuia.
D-na cons. Bratu Cristina - solicită se se facă propuneri pentru alegerea
viceprimarului:
Dl.cons.Paler Lucian- propune pe d-na cons. Bratu Cristina.
Dl.cons.Ivan Adruian – propune pe dl. Stanea Daniel.
Dl. cons. Tabacu Traian – propun pe d-na Bratu Cristina
D-na cons. Bratu Cristina - întreabă dacă mai sunt şi alte propuneri şi nefiind se
trece la completarea buletinelor de vot cu numele candidaŃiilor propuşi pentru funcŃia
de viceprimar.
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D-na secretar Tocoaie Gabriela - procedează la completarea buletinelor de vot
cu numele candidaŃilor propuşi pentru funcŃia de viceprimar şi distribuie aceste buletine
de vot către consilieri.
D-na secretar Tocoaie Gabriela împreună cu dl.cons. Urdea Gheorghe,
dl.cons.Paler Lucian şi dl. Tabacu Traian trec la verificare buletinelor de vot şi
numărarea voturilor pentru cei doi candidaŃi.
Rezultatul votului pentru alegerea viceprimarului este următorul:
- d-na cons.Bratu Cristina – 8 voturi pentru
- dl. cons. Stanea Daniel – 4 voturi pentru
D-na secretar Tocoaie Gabriela precizează: - viceprimar al oraşului Victoria
este d-na cons. Bratu Cristina.
Proiectul de hotărâre cu privire la alegerea viceprimarului Oraşului Victoria,
devenind Hotărârea Consiliului Local nr.5/2016.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – urmează procedura de depunere a
jurământului d-nei viceprimar.
D-na cons. Bratu Cristina- se trece la punctul 6 al ordinii de zi:
6.- Proiect de Hotărâre privind alegerea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Victoria.
D-na cons. Bratu Cristina - Vă rog să faceŃi propuneri asupra nr. de comisii de
specialitate, menŃionăm că în consiliul trecut au functionat un nr. de 5 comisii după
cum urmează:
COMISIA Nr.1 – URBANISM
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI
ADMINISTRAłIE PUBLICĂ
COMISIA Nr.2 – JURIDICĂ DE DIŞCIPLINĂ PENTRU DREPTURILE
OMULUI PROBLEME ALE MINORITĂłILOR RELAłII CU CETĂłENII
COMISIA Nr.3 – PENTRU ÎNVĂłĂMÂNT CULTURĂ CULTE SĂNĂTATE
FAMILIE PROTECłIE COPII, RELAłII EXTERNE
COMISIA Nr.4 – PENTRU PROTECłIA MEDIULUI ECOLOGIE SPORT
TURISM
COMISIA Nr.5 – PENTRU ACTIVITĂłI ECONOMICO – FINANCIARE
MUNCĂ ŞI PROTECłIE SOCIALĂ
D-na cons. Bratu Cristina – Propun un număr de 5 comisii
Se supune la vot, nr. de comisii
- cine este pentru?
-12
- Cine este împotriva? - 0
- Cine se abŃine?
-0
D-na cons. Bratu Cristina solicită consilierilor locali să procedeze la constituirea
comisiilor de specialitate şi în consecinŃă în funcŃie de pregătirea, studiile pe care le au
consilierii sau în funcŃie de opŃiuni să se structureze componenŃa celor 5 comisii.
Se vor face propuneri nominale pentru membrii comisiilor, cu pecizarea ca nr.
membrilor din fiecare comisie trebuie sa fie impar, votul este deschis.
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Dl. consilier local Miclea Ioan propune pe dl. consilier Molnar Sorin şi pe dl.
consilier Paler Lucian Ioan de la partidul PNL pentru comisia nr.1
COMISIA Nr.1 – URBANISM
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI
ADMINISTRAłIE PUBLICĂ
PALER LUCIAN IOAN
1. Dl.consilier........................................................................................................
- cine este pentru? 11
Cine este împotriva? 0
Cine se abŃine? 0
MOLNAR SORIN
2. Dl.consilier.........................................................................................................
cine este pentru? 11
Cine este împotriva? 0
Cine se abŃine? 0
D-na viceprimar Bratu Cristina propune pe dl. consilier Stînea Timotei-Valentin independent pentru comisia nr.2
Dl. consilier local Urdea Gheorghe propune pe d-na Bratu Cristina de la partidul
PNL pentru comisia nr.2
COMISIA Nr.2 – JURIDICĂ DE DIŞCIPLINĂ PENTRU DREPTURILE
OMULUI PROBLEME ALE MINORITĂłILOR RELAłII CU CETĂłENII
STÎNEA TIMOTEI-VALENTIN

1.Dl.consilier..........................................................................................................
cine este pentru? 11 Cine este împotriva? 0
Cine se abŃine? 0
BRATU CRISTINA
2. D-na.consilier.....................................................................................................
cine este pentru? 11 Cine este împotriva? 0
Cine se abŃine? 0
D-na viceprimar Bratu Cristina - va rog sa faceti propuneri pentru comisia nr.3
Dl. cons. Tabacu Traian propune pe dl. consilier Smădu Octavin - independent
pentru comisia nr.3
Dl. consilier Stanea Daniel propune pe dl. Cons. Ivan Nicolae Adrian de la
partidul PER pentru comisia nr.3
COMISIA Nr.3 – PENTRU ÎNVĂłĂMÂNT CULTURĂ CULTE SĂNĂTATE
FAMILIE PROTECłIE COPII, RELAłII EXTERNE
SMĂDU OCTAVIAN
1.D-na.consilier......................................................................................................
cine este pentru? 11
Cine este împotriva? 0 Cine se abŃine? 0
IVAN NICOLAE ADRIAN
2. Dl.consilier........................................................................................................
cine este pentru? 11
Cine este împotriva? 0 Cine se abŃine? 0
D-na viceprimar Bratu Cristina - va rog sa faceti propuneri pentru comisia nr.4
Dl. consilier Urdea Gheorghe propune pe dl. cons. Tabacu Traian de la partidul
PSRO pentru comisia nr.4
D-na consilier Saftiuc Adriana propune pe dl. cons. Stanea Daniel de la partidul
PER pentru comisia nr.4
11

D-na viceprimar Bratu Cristina propune pe d-na Pasere Alexandrina de la
partidul PSRO pentru comisia nr.4
COMISIA Nr.4 – PENTRU PROTECłIA MEDIULUI ECOLOGIE SPORT
TURISM
TABACU TRAIAN
1.Dl.consilier.........................................................................................................
cine este pentru? 10
Cine este împotriva? 1 Cine se abŃine? 0
PASERE ALEXANDRINA
2. Dl.consilier.........................................................................................................
cine este pentru? 11
Cine este împotriva? 0
Cine se abŃine? 0
STANEA DANIEL
3. Dl.consilier.........................................................................................................
cine este pentru? 11
Cine este împotriva? 0
Cine se abŃine? 0
D-na viceprimar Bratu Cristina - va rog sa faceti propuneri pentru comisia nr.4
Dl. consilier Miclea Ioan propun pe dl. Consilier Urdea Gheorghe de la PNL
pentru comisia nr.5.
Dl. consilier Stanea Daniel propun pe d-na Saftiuc Adriana de la PER pentru
comisia nr.5.
D-na viceprimar Bratu Cristina propune pe dl.consilier Miclea Ioan de la
partidul PNL pentru comisia nr.5
COMISIA Nr.5 – PENTRU ACTIVITĂłI ECONOMICO – FINANCIARE
MUNCĂ ŞI PROTECłIE SOCIALĂ
URDEA GHEORGHE
1. Dl.consilier..........................................................................................................
cine este pentru? 11
Cine este împotriva? 0
Cine se abŃine?0
SAFTIUC ADRIAN
2. Dl.consilier..........................................................................................................
cine este pentru? 10
Cine este împotriva? 1
Cine se abŃine?0
MICLEA IOAN
3. Dl.consilier..........................................................................................................
cine este pentru? 11
Cine este împotriva? 0
Cine se abŃine?0
Dupa constituirea comisiilor fiecare comisie îşi alege cu vot deschis al majorităŃii
consilierilor ce o compun câte un preşedinte şi câte un secretar.
COMISIA Nr.1 – URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI
ADMINISTRAłIE PUBLICĂ
PALER LUCIAN IOAN - preşedinte
1. Dl.consilier........................................................................................................
MOLNAR SORIN - secretar
2. Dl.consilier.........................................................................................................
- membru
3. Dl.consilier.........................................................................................................
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COMISIA Nr.2 – JURIDICĂ DE DIŞCIPLINĂ PENTRU DREPTURILE
OMULUI, PROBLEME ALE MINORITĂłILOR, RELAłII CU CETĂłENII
STÎNEA TIMOTEI-VALENTIN - preşedinte
1.Dl.consilier..........................................................................................................
BRATU CRISTINA - secretar
2. D-na.consilier.....................................................................................................
- membru
3. D-na.consilier......................................................................................................
COMISIA Nr.3 – PENTRU
ÎNVĂłĂMÂNT,
CULTURĂ, CULTE,
SĂNĂTATE, FAMILIE, PROTECłIE COPII, RELAłII EXTERNE
SMĂDU OCTAVIAN - preşedinte
1. D-na.consilier......................................................................................................
IVAN ADRIAN
- secretar
2. Dl.consilier........................................................................................................
- membru
3. Dl.consilier........................................................................................................
COMISIA Nr.4 – PENTRU PROTECłIA MEDIULUI, ECOLOGIE, SPORT,
TURISM
TABACU TRAIAN - preşedinte
1. Dl.consilier.........................................................................................................
PASERE ALEXANDRINA - secretar
2. Dl.consilier.........................................................................................................
STANEA DANIEL - membru
3. Dl.consilier.........................................................................................................
COMISIA Nr.5 – PENTRU ACTIVITĂłI ECONOMICO – FINANCIARE,
MUNCĂ ŞI PROTECłIE SOCIALĂ
URDEA GHEORGHE
- preşedinte
1. Dl.consilier..........................................................................................................
MICLEA IOAN
- secretar
2. Dl.consilier..........................................................................................................
SAFTIUC ADRIANA-IOANA - membru
3. Dl.consilier..........................................................................................................

Epuizându-se ordinea de zi a şedinŃei aceasta ia sfârşit la ora 21

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
BRATU CRISTINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUłA
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