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               ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
       JUDEŢUL BOTOŞANI 
 

PROCES-VERBAL 

al şedinţei de constituire a Consiliului local al comunei Unţeni din data de 25 iunie 2016 

 
 Inițial, în baza Ordinului Prefectului județului Botoșani nr.183 din 16.06.2016 au fost 
convocați consilierii aleşi la data de 5 iunie 2016 în şedinţa de constituire a Consiliului Local al 
comunei Unţeni, judeţul Botoşani. 

Prin Convocatorul nr.3267 din 16 iunie 2016, consilierii aleşi la data de 5 iunie 2016 au luat 
la cunoştinţă, sub semnătură, primind invitația nr.3266/16.06.2016, despre organizarea şedinţei de 
constituire a consiliului local, precum şi ordinea de zi a şedinţei de constituire potrivit prevederilor 
Legii nr.215/2001 republicată a administraţiei publice locale cu modificările şi completările locale 
şi ale prevederilor O.G. nr.35/2002 aprobată prin Legea nr.673/2002. 

Anunțul cu nr.3364 din 16.06.2016 privind organizarea ședinței de constituire  
a fost afișat la sediul Consiliului local precum și pe pagina proprie de internet la adresa 
primariaunteni.ro, încheindu-se procesul-verbal de afișare. De asemenea, la ședință a fost invitat și 
Prefectul județului Botoșani cu adresa nr.3269/22.06.2016 în baza solicitării instituției 
nr.5768/08.05.2013. 

Lucrările şedinţei au avut loc în Clubul de teatru al Şcolii Gimnaziale nr.1 Unțeni, ora  
10,00, la care au fost prezenţi toţi consilierii aleşi la alegerile locale din 5 iunie 2016 precum și 
primarul comunei. La ședință au fost prezenți 9 cetăţeni din comuna Unțeni. 
 Reprezentanți ai Prefectului au fost desemnați 
 Înainte de începerea şedinţei de constituire s-au verificat: 

- Opțiunea primarului ales la alegerile din 5 iunie 2016, domnul Paladi Constantin, care a  
depus opțiune scrisă, pentru funcția de primar al comunei Unțeni, fiind ales și consilier local; 

- prezenţa consilierilor convocaţi (fiind prezenți toți consilierii) 
 și s-a constatat că numai Partidul Social Democrat (P.S.D.) a depus, pentru cei 7 consilieri aleși, 
documentele necesare: 

- reprezentatul P.S.D. a depus adresa de la partide privind confirmarea calităţii de membru 
al partidului pe lista căruia au fost aleși pentru toți consilierii și copia Monitorului oficial 
– Partea I în care au fost publicate listele partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor 
electorale pentru care au fost depuse rapoartele detaliate al venitorilor şi cheltuielilor 
electorale, conform art.39 din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 
politice şi a campaniilor electorale şi  s-a procedat  la consemnarea consilierilor prezenţi; 

În situația Partidului Național Liberal, pentru cei 4 consilieri aleși nu au fost depuse nici un  
document. 
 Reprezentații Prefectului au arătat că în această situație ședința nu poate avea loc conform 
art.30, alin. (2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, astfel că ședința se va organiza în aceleași condiții peste 3 zile la 
convocarea Prefectului. S-a încheiat Procesul-verbal de constatare a situației apărute, înregistrat la 
Primărie la nr.3303 din 21.06.2016. 
 

In baza Ordinului Prefectului judeţului Botoşani nr.191 din 22 iunie 2016 au fost convocați 
consilierii aleşi la data de 5 iunie 2016 în şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei 
Unţeni, judeţul Botoşani. 
 Prin Convocatorul nr.3339 din 22 iunie 2016, consilierii aleşi la data de 5 iunie 2016 au luat 
la cunoştinţă, sub semnătură, primind invitația nr.3341/22.06.2016, despre organizarea şedinţei de 
constituire a consiliului local, precum şi ordinea de zi a şedinţei de constituire potrivit prevederilor 
Legii nr.215/2001 republicată a administraţiei publice locale cu modificările şi completările locale 
şi ale prevederilor O.G. nr.35/2002 aprobată prin Legea nr.673/2002, astfel : 

1) Constituirea grupurilor de consilieri; 
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2) Alegerea comisiei de validare; 
3) Validarea consilierilor aleși; 
4) Alegerea preeședintelui de ședință ; 
5) Depunerea jurământului de către primar ; 
6) Alegerea viceprimarului ; 
7) Alegerea comisiilor de specialitate. 
Anunțul cu nr.3341 din 22.06.2016 privind organizarea ședinței de constituire  

a fost afișat la sediul Consiliului local precum și pe pagina proprie de internet la adresa 
primariaunteni.ro, încheindu-se procesul-verla de afișare. De asemenea, la ședință a fost invitat și 
Prefectul județului Botoșani cu adresa nr.3336/22.06.2016 în baza solicitării instituției 
nr.5768/08.05.2013. 

Lucrările şedinţei au avut loc în Clubul de teatru al Şcolii Gimnaziale nr.1 Unțeni, ora  
10,00, la care au fost prezenţi toţi consilierii aleşi la alegerile locale din 5 iunie 2016 precum și 
primarul comunei. La ședință au participat 2 cetăţeni din comuna Unțeni. 
 Înainte de începerea şedinţei de constituire s-au verificat: 

- Opțiunea primarului ales la alegerile din 5 iunie 2016, domnul Paladi Constantin, care a  
depus opțiune scrisă, pentru funcția de primar cl comunei Unțeni, fiind ales și consilier local; 

- prezenţa consilierilor convocaţi şi adresele de la partide privind confirmarea calităţii de  
membru al partidului pe lista căruia a fost ales, au fost verificate Monitoarele oficiale – Partea I în 
care au fost publicate listele partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale pentru care 
au fost depuse rapoartele detaliate al venitorilor şi cheltuielilor electorale, conform art.39 din Legea 
nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale şi  s-a 
procedat  la consemnarea consilierilor prezenţi, constându-se că sunt prezenţi toţi cei 11 consilier 
aleşi. De asemenea, s-a verificat opțiunea primarului ales la alegerile din 5 iunie 2016, domnul 
Paladi Constantin, care a depus opțiune scrisă, pentru funcția de primar cl comunei Unțeni, fiind 
ales și consilier local. 
 S-a identificat decanul de vârstă dintre consilierii aleşi precum şi pe cei 2 consilieri dintre 
cei mai tineri. Decanul de vârstă este domnul Achiței V. Ioan în vârstă de 72 ani şi cei doi mai 
tineri fiind domnul Listar Gheorghe Manole în vârstă de 35 ani şi domnul Prelepcian Daniel-Mihai 
în vârstă de 37 ani. 

Se deschide şedinţa de constituire a consiliului local. 
Din partea Instituţiei Prefectului judeţului Botoşani a fost prezentă la şedinţă doamna 

consilier juridic Monica Negrilă. 
 Reprezentantul Instituţiei Prefectului judeţului Botoşani doamna consilier juridic Monica 
Negrilă a luat cuvântul făcând cunoscut următoarele: 
  Doamnelor şi domnilor consilieri 
  Domnule primar 
  Stimaţi invitaţi 
 Prin Ordinul nr.191 din 25 iunie 2016 emis de Prefectul Judeţului Botoşani, aţi fost 
convocaţi astăzi la şedinţa de constituire a Consiliului local ales ca urmare a desfăşurării la 
alegerilor pentru autorităţile publice locale din data de 5 iunie 2016. 
 Au fost convocaţi 11 (unsprezece) consilieri aleşi, care sunt toţi prezenţi. 
 De asemenea a fost convocat şi primarul validat prin sentinţa judecătorească conform 
Şedinţei Camerei de Consiliu din 23 iunie 2016, dosar nr.7972/193/2016. 

În calitate de invitați nu au participat nici o persoană.  
La şedinţă participă un număr de 2 cetăţeni din comuna Unţeni. 
Având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art. 39 din Legea nr. 334/2006 privind 

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale în sensul că a fost depus la 
Autoritatea Electorală Permanentă raportul veniturilor şi cheltuielilor de către fiecare partid politic 
şi prevederile art. 30 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 republicată privind prezenţa la şedinţă a 
consilierilor aleşi în data de 5 iunie 2016, constat că şedinţa este legal constituită şi declar deschise 
lucrările acesteia. 
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Văzând prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată, lucrările şedinţei de 
constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, respectiv d-nul ACHIȚEI IOAN, asistat de 2 
consilieri dintre cei mai tineri, respectiv d-l LISTAR GHEORGHE-MANOLE şi d-l PRELEPCIAN 
DANIEL-MIHAI. 
 Invit pe d-l ACHIȚEI IOAN preşedinte de vârstă, să preia conducerea lucrărilor şedinţei. 

Preşedintele de şedinţă (cel mai în vârstă): 
 Doamnelor şi domnilor consilieri 
  Domnule primar 
  Stimaţi invitaţi 
 Şedinţa de constituire a consiliului local Unţeni din data de 25 iunie 2016 are pe ordinea de 
zi următoarele puncte : 

1) Constituirea grupurilor de consilieri; 
2) Alegerea comisiei de validare; 
3) Validarea consilierilor aleși; 
4) Alegerea preeședintelui de ședință ; 
5) Depunerea jurământului de către primar ; 
6) Alegerea viceprimarului ; 
7) Alegerea comisiilor de specialitate. 

1. Constituirea grupurilor de consilieri 
După prezentarea ordinei de zi, preşedintele de şedinţă propune a se lua o pauză de 10 

minute în timpul căreia se vor constitui grupurile de consilieri conform prevederilor art. 24 din 
Statutului aleşilor locali - Legea nr. 393/2004 şi art.3, alin. (2) din O.G. nr. 35/2002. 

Concomitent secretarul unităţii administrativ teritoriale a prezentat preşedintelui de vârstă şi 
asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum 
acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie, constatându-se totodată că: 

- Nu au fost însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii 
incompatibile, potrivit legii cu calitatea de consilier. 

- Primarul comunei a candidat şi pentru funcţia de consilier, a depus opțiune strisă pentru 
funcția de primar, procedura de validare a primarului comunei a fost finalizată (art.3, alin. (3) și (4) 
din O.G. nr.35/2002).. 

După finalizarea celor 10 minute de pauză preşedintele de şedinţă a dispus reluarea 
lucrărilor şedinţei de constituire a consiliului local. 

2. Alegerea comisiei de validare 
Preşedintele de şedinţă face cunoscut consilierilor aleşi că potrivit art.4 din O.G. nr.35/2002 

aprobată prin Legea nr.673/2002, la nivelul consiliului local se constituie o comisie de validare 
compusă din 3-5 membri. Preşedintele de şedinţă propune  numărul de membri ai comisiei de 
validare să fie formată din 3 consilieri, aleasă prin vot deschis. 

Propunerea privind numărul membrilor comisiei de validare se supune la vot deschis (prin 
ridicare de mâini). 

 Cine este pentru ? 
 Cine este împotrivă ? 
 Cine se abţine ? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11 au votat .pentru, nici unul împotrivă, nici unul nu s-a 
abţinut de la vot. 

Având în vedere rezultatul votului, se constată că propunerea a fost aprobată în unanimitate. 
În continuare, președintele de ședință solicită reprezentanților grupurilor de consilieri să 

facă propuneri pentru consilierii care vor alcătui comisia de validare.  
Domnul consilier Adomnicăi Vasile, reprezentant al grupului de consilieri P.S.D. propune 

ca din comisia de validare să facă parte următorii consilieri:Listar Gheoreghe-Manole, Soveja 
Fănică și Tucaliuc Elena. 

Președintele ședinței arată că alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, 
prin votul deschis al majorității consilierilor, iar rezultatul va fi consemnat în hotărârea nr.1. Facem 
precizarea că persoanele nominalizate nu participă la vot. 
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Supunem la vot cele 3 propuneri. 
Pentru domnul Listar Gheorghe-Manole: 
 Cine este pentru ? 
 Cine este împotrivă ? 
 Cine se abţine ? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat .pentru, nici unul împotrivă, domnul Listar 
Gheorghe-Manole s-a abţinut de la vot. 

Având în vedere rezultatul votului, propunerea a fost aprobată cu votul celorlalți consilieri. 
Pentru domnul Soveja Fănică: 
 Cine este pentru ? 
 Cine este împotrivă ? 
 Cine se abţine ? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat .pentru, nici unul împotrivă, domnul Soveja 
Fănică s-a abţinut de la vot. 

Având în vedere rezultatul votului, propunerea a fost aprobată cu votul celorlalți consilieri. 
Pentru doamna Tucaliuc Elena: 
 Cine este pentru ? 
 Cine este împotrivă ? 
 Cine se abţine ? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat .pentru, nici unul împotrivă, doamna 
Tucaliuc Elena s-a abţinut de la vot. 

Având în vedere rezultatul votului, propunerea a fost aprobată cu votul celorlalți consilieri. 
 În continuare se dă citire şi se supune la vot hotărârea nr.1 prin care se aprobă componenţa  
Comisiei de validare. 
   - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au 
abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului, comisia de validare este legal constituită. 

Comisia de validare a mandatelor alege, din rândul membrilor săi, un președinte și un 
secretar, prin votul deschis al majorității membrilor ei, potrivit art.5 din O.G. nr.35/2002 
 Preşedintele de şedinţă a propus în continuare o pauză de 10 minute interval de timp în care 
membrii comisiei de validare  se vor retrage în vederea alegerii din rândul membrilor săi a 
preşedintelui şi secretarului acesteia, arătând în continuare că  
 Alegerea preşedintelui şi a secretarului comisiei de validare se face individual prin votul 
majorităţii membrilor desemnaţi. 
 Rezultatul alegerilor din comisia de validare s-a consemnat într-un proces verbal. 

Preşedintele de şedinţă reia lucrările, secretarul comisiei de validare, domnul Listar 
Gheorghe-Manole dând citire procesului verbal al comisiei de validare. 

Președintele de ședință dispune o  nouă pauză de 20 minute în timpul căreia comisia de 
validare va examina legalitatea alegerii fiecărui consilier pe baza dosarelor prezentate de 
preşedintele de şedinţă şi se elaborează propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. 
 În acest scop se încheie un proces verbal conform modelului prezentat în anexa 1 la O.G. nr. 
35/2002. 
 În cuprinsul anexei la procesul verbal consilierii validaţi au fost trecuţi în ordine alfabetică. 

3. Validarea consilierilor aleși  
Se reiau lucrările şedinţei, secretarul comisiei de validare dă citire procesului verbal al 

comisiei de validare şi procedează la supunerea la vot deschis a fiecărei propuneri de validare sau 
invalidare în ordinea alfabetică, prin vot deschis, iar, persoana al cărei mandat este supus validării 
sau invalidării nu participă la vot. 

Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr.2, nefiind consilieri 
absenți. 



 5

 Se propune la vot validarea mandatului domnul consilier Achiței Ioan: 
  - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au 
abţinut. 
 Având în vedere numărul de voturi exprimate domnul consilier Achiței Ioan a fost validat. 
 Se propune la vot validarea mandatului domnului consilier Adomnicăi Vasile. 
  - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au 
abţinut, domnul consilier Adomnicăi Vasile neparticipând la vot. 
 Având în vedere numărul de voturi exprimate domnul consilier Adomnicăi Vasile a fost 
validat. 
 Se propune la vot validarea mandatului doamnei consilier Andrișan Laura. 
  - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au 
abţinut, doamna consilier  Andrișan Laura neparticipând la vot. 
 Având în vedere numărul de voturi exprimate doamna consilier Andrișan laura a fost 
validată. 
 Se propune la vot validarea mandatului doamnei consilier Bercea Cristina-Maria. 
  - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au 
abţinut, doamna consilier Bercea Cristina-Maria neparticipând la vot. 
 Având în vedere numărul de voturi exprimate doamna consilier Bercea Cristina-Maria a fost 
validată. 

Se propune la vot validarea mandatului domnului consilier Costin Dumitru. 
  - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au 
abţinut, domnul consilier Costin Dumitru neparticipând la vot. 
 Având în vedere numărul de voturi exprimate domnul consilier Costin Dumitru a fost 
validat. 

Se propune la vot validarea mandatului doamnei consilier Dolhăscu Iuliana. 
  - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au 
abţinut, doamna consilier Dolhăscu Iuliana neparticipând la vot. 
 Având în vedere numărul de voturi exprimate doamna consilier Dolhăscu Iuliana a fost 
validat. 

Se propune la vot validarea mandatului domnului consilier Listar Gheorghe-Manole. 
  - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au 
abţinut, domnul consilier ar Gheorghe-Manole neparticipând la vot. 



 6

 Având în vedere numărul de voturi exprimate domnul consilier Listar Gheorghe-Manole a 
fost validat. 

Se propune la vot validarea mandatului domnului consilier Prelepcian Daniel-Mihai. 
  - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au 
abţinut, domnul consilier Prelepcian Daniel-Mihai neparticipând la vot. 
 Având în vedere numărul de voturi exprimate domnul consilier Prelepcian Daniel-Mihai a 
fost validat. 

Se propune la vot validarea mandatului domnului consilier Soveja Fănică. 
  - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au 
abţinut, domnul consilier Soveja Fănică neparticipând la vot. 
 Având în vedere numărul de voturi exprimate domnul consilier Soveja Fănică a fost validat. 

Se propune la vot validarea mandatului doamnei consilier Timișag Artemizia. 
  - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au 
abţinut, doamna consilier Timișag Artemizia neparticipând la vot. 
 Având în vedere numărul de voturi exprimate doamna consilier Timișag Artemizia a fost 
validată. 

Se propune la vot validarea mandatului doamnei consilier Tucaliuc Elena. 
  - Cine este pentru ? 

- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

 Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au 
abţinut, doamna consilier Tucaliuc Elena neparticipând la vot. 
 Având în vedere numărul de voturi exprimate doamna consilier Tucaliuc Elena a fost 
validată. 

Preşedintele de şedinţă dă citire hotărârii nr. 2 care se supune la vot :  
- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au 
abţinut. 

4. Depunerea jurământului 
 După validarea mandatelor s-a procedat la depunerea jurământului. 
 Jurământul s-a depus după următoarea procedură: secretarul comunei va da citire 
jurământului, după care consilierii validați se vor prezenta, în ordine alfabetică, în fața 
președintelui, pe care se află un exemplar din Constituție și Biblia. Toți consilierii sunt creștini 
ortodocși. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituție cât și pe Biblie, va pronunța cuvântul 
”jur”, după ca va semna jurământul de credință, care va fi imprimat pe un formular special. 

Fiecare consilier a depus jurământul în fața președintelui de ședință. 
Președintele de ședință supune spre aprobare Hotărârea nr.3 privind constituirea 

consiliului local. 
 Hotărârea se supune votului deschis al consilierilor. 

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 
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Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au 
abţinut 

5. Alegerea președintelui de ședință. 
 După declararea ca legal constituit preşedintele de vârstă a solicitat consilierilor alegerea 
dintre membrii consiliului a unui preşedinte de şedinţă pe o perioadă de cel mult 3 luni. 
 Preşedintele de vârstă a solicitat să se facă propuneri individuale. De asemenea a mai făcut 
cunoscut că fiecare propunere se supune la vot deschis iar consilierul care obţine votul majorităţii 
consilierilor în funcţie este ales preşedinte de şedinţă, iar în caz de balotaj se reia votul consilierilor 
numai la persoanele în cauză. 

Domnul consilier Listar Gh. Manole a propus ca preşedintele de şedinţă să conducă 
şedinţele consiliului local 3 luni, aşa cum permite legea, propunând totodată ca acesta să fie domnul 
consilier Achiței V. Ioan. S-a supus aprobării propunerea domnului consilier Listar Gh. Manole. 

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au 
abţinut 
 Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare Hotărârea nr. 4 privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă.. 

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au 
abţinut 
 Hotărârea nr.4 a fost adoptată în unanimitate. 

Hotărârile 1 – 4 au fost semnate de preşedintele de vârstă, de asistenţii săi şi sa contrasemnat 
de secretarul comunei. 

6. Depunerea jurământului de către primar. 
 Reprezentantul Instituţiei Prefectului judeţului Botoşani a dat citire hotărârii de validare a 
mandatului primarului, conform Şedinţei Camerei de Consiliu din 23 iunie 2016, dosar 
nr.7972/193/2016. 
 După prezentarea hotărârii de validare, primarul comunei depune jurământul. 

Jurământul a fost citit de către primar în faţa consiliului local, fiind semnat de preşedintele 
şedinţei şi de către primar, pe un formular special, în două exemplare din care unul primindu-l 
primarul comunei. 

Președintele ședinței reia lucrările ședinței consiliului local. 
7.Alegerea viceprimarului (art.11-14 din O.G. nr.35/2002) 

Preşedintele şedinţei arată că alegerea viceprimarului se face prin vot secret, consiliul local 
alege din rândul membrilor săi pe viceprimar. De asemenea s-a mai făcut cunoscut că propunerile 
de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, se face de către oricare dintre consilieri sau de 
grupurile de consilieri. 

Domnul consilier Adomnicăi Vasile propune să fie ales viceprimar domnul Listar 
Gheorghe-Manole, 

Domnul consilier Achiței V. Ioan propune sî fie ales viceprimar doamna Timișag Artemizia. 
Președintele ședinței face cunoscut ca să se ia o pauză în timpul căreia se completează 

buletinele de vot. 
Preşedintele de şedinţă a mai făcut cunoscut următoarele 
Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una 

dintre următoarele modalităţi: 
- fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor 

candidaţilor. Pe buletinul de vot se scrie după numele candidatului/candidaţilor 
cuvintele „DA” şi „NU” urmate de o căsuţă în formă de pătrat în dreptul 
numelui/numelor/celor care candidează. Intrând în cabină, din lista candidaţilor va fi 
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bifat cu semnul „x” numele numai unui candidat pe care consilierul doreşte să îl aleagă 
după cuvântul „DA” şi cu semnul „x” după cuvântul „NU” pe ceilalţi din listă. 

- Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în 
funcţie. 

Preşedintele de şedinţă a solicitat consilierilor dacă sunt de acord cu modalitatea de vot 
propusă. 

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au 
abţinut 

Având în vedere rezultatul votului, propunerea preşedintelui de şedinţă a fost aprobată în 
unanimitate. 

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, trecând în ordine în cabina de vot, după care au 
pus buletinele de vot într-o urnă. 

După terminarea votării, comisia de validare a deschis urma de vot, întocmind în acest sens 
un proces-verbal care a fost citit în faţa consiliului local privind rezultatul votării. S-a constata că 
domnul consilier Listar Gheorghe-Manole a fost ales viceprimar cu 7 voturi pentru și 4 voturi 
împotrivă. Doamna consilier Timișag Artemizia a obținut 4 votui pentru și 7 voturi împotrivă. 

Alegerea viceprimarului sa consemnat în hotărârea nr. 5 . 
Hotărârea sa supus votului deschis al consilierilor. 

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 10 au votat pentru (consilierii Achiței Ioan, Adomnicăi 
Vasile, Andrișan Laura, Bercea Cristina-Maria, Costin Constantin, Dolhăscu Iuliana, Listar 
Gheorghe-Manole, Prelepcian Daniel-Mihai, Soveja Fănică și Tucaliuc Elena, nici un vot 
împotrivă, iar doamna consilier Timișag Artemizia s-a abţinut. 
 Având în vedere rezultatul votului, hotărârea a fost adoptată cu majoritate de voturi. 

7. Comisiile de specialitate (art.15, art.17, art.18 din OG nr.35/2002)  
În acest sens, preşedintele şedinţei face cunoscut consiliului local  următoarele: 

 - După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe 
principalele domenii de activitate. 
 - Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora 
şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie 
de specificul activităţii din fiecare unitate administrativ-teritorială, iar principalele domenii de 
activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevăzute în anexa nr.2 la O.G. 
nr.35/2002. 
 - Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii. 
 - Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în 
fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora 
în cadrul consiliului. 
 - Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a 
consilierilor independenţi, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea 
acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. 
 - În funcţie de numărul  membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1 – 3 
comisii, dintre care una este comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru 
activitatea desfăşurată de comisia de bază. 
 Preşedintele şedinţei solicită consilierilor să se facă propuneri pentru cele trei comisii de 
specialitate ale consiliului local. 
 Doamna consilier Andrișan propune ca cele trei comisii de specialitate să fie denumite 
astfel: 

1. Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului  
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public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
  2. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, validare; 

3. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport. 
 Președintele ședinței propune ca prima comisie să fie compusă din 5 membri, iar a doua și a 
treia comisie să fie compusă din 3 membri.  
Propune aprobarea prin vot deschis și ridicare de mâini propunerea sa. 

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au 
abţinut 

Având în vedere rezultatul votului, propunerea preşedintelui de şedinţă a fost aprobată în 
unanimitate. 

Președintele ședinței solicită să se facă propuneri pentru fiecare comisie. 
 Doamna consilier Andrișan Laura propune: 

În Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului  
public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ, să 
fie formată din următorii consilieri: Achiței V. Ioan, Andrișan D. Laura, Costin C. Dumitru, Soveja 
Fănică și Tucaliuc Gh. Elena; 

În Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, validare, să fie 
formată din următorii consilieri: Adomnicăi T. Vasile, Listar C. Gheorghe-Manole și Timișag Gh. 
Artemizia; 

În Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi 
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, să fie formată din următorii consilieri: Bercea 
Cristina-Maria, Dolhăscu C. Iuliana și Prelepcian V. Daniel-Mihai. 
 Președintele a supus la vot propunerea doamnei consilier Andrișan Laura: 

- Cine este pentru ? 
- Cine este împotrivă ? 
- Cine se abţine? 

Din totalul de 11 consilieri prezenţi, 11 au votat pentru, nici unul împotrivă, nici unul s-au 
abţinut 
 Propunerile făcute de doamna consilier Andrișan Laura au fost aprobate în unanimitate. 

S-a dat citire  hotărârii nr.6 privind stabilirea comisiilor de specialitate. 
Având în vedere rezultatul votului, hotarârea nr.6 a fost aprobată în unanimitate. 
Președintele ședinței arată că membrii comisiilor pe domenii de specialitate aleg din rândul 

membrilor lor un președinte și un secretar în prima ședință a comisiei. 
 Preşedintele şedinţei a declarat închise lucrările consiliului local. 
 
PREŞEDINTELE DE VÂRSTĂ, 
Achiței Ioan 
 
 
 
ASISTENŢI PREŞEDINTE DE 
VÂRSTĂ, 
Prelepcian Daniel-Mihai 
 
 
Listar Gheorghe-Manole 

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 
Achiței Ioan 

SECRETAR 
COMUNĂ, 
Ursachi Vasile 

 


