ROMÂNIA
JUDE UL VRANCEA
PRIM RIA MUNICIPIULUI ADJUD

PROCES VERBAL
Încheiat ast zi 17 iunie 2008, în edin a de constituire a Consiliului
Local al municipiului Adjud. ales la data de 01 iunie 2008.
Deschiderea edin ei de constituire a Consiliului Local al municipiului
Adjud s-a facut de catre reprezentanta Prefectului judetului Vrancea, d-ra
Dascalu Ioana- sef Serviciu Juridic :
- Având în vedere Ordinul Prefectului jude ului Vrancea nr.
124/13.06.2008 privind convocarea Consiliului local al municipiului Adjud în
edin a de constituire, astãzi, 17.06.2008, ne-am întrunit în

edin a de

constituire a noului Consiliu local al municipiului Adjud care a fost ales la data
de 01 iunie 2008.
- În conformitate cu prevederile art. 30, alin. 2 din Legea administra iei
publice locale, republicatã, cu modificãrile i completãrile ulterioare, edin a
este legal constituitã dacã sunt prezen i cel pu in 2/3 din numãrul consilierilor
ale i.
- La edin ã sunt prezen i un numãr de 17 consilieri din totalul de 17
ale i la 1 iunie 2008;
Ca invita i la

edin a de constituire a consiliului local participã

urmãtorii :
-

D-l Armencea Constantin -

primarul ales (chiar dacã

procedura de validare a acestuia nu a fost finalizatã);
-

D-l Homoceanu Lucian – procuror;

-

Cetateni ai municipiului Adjud ;
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- Conform prevederilor art. 31, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind
administra ia publicã localã, republicatã, cu modificãrile

i completãrile

ulterioare, lucrãrile edin ei sunt conduse de cel mai în vârstã consilier asistat
de 2 consilieri dintre cei mai tineri;
Din analiza datelor personale ale consilierilor rezultã cã cel mai în vârstã
consilier este domnul Stan Lascar, iar cei mai tineri consilieri sunt: domnul
Cristea Leonardo Claudiu i domnul Trif Costel Sorin.
D-ra Ioana Dascalu da cuvantul d-l Stan Lascar – presedintele de varsta.
D-l Stan Lascar – presedintele de varsta – ureaza bun venit tuturor, apoi
prezinta noua configuratie a Consiliului local care va fi format din: 10 membri
PSD, 5 membri PD-L si 2 membri PNL. Va prezint in continuare proiectul
ordinii de zi:
1. Alegerea comisiei de validare ;
2. Validarea mandatelor de consilieri locali ale i ;
3. Depunerea jurãmântului de cãtre consilierii locali ;
4. Declararea consiliului ca legal constituit ;
5. Alegerea pre edintelui de edin ã al consiliului local;
6. Alegerea viceprimarului ;
7. Aprobarea numãrului i componen a comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local ;
.

Supun la vot deschis, prin ridicarea mâinii, proiectul ordinii de zi :
•

Cine este pentru ?

• Cine este împotrivã ?
• Cine se ab ine ?
Cu un numãr de 17 voturi pentru proiectul ordinii de zi a fost aprobat.
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Potrivit prevederilor art. 3 din Regulamentul cadru de organizare i
func ionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonan a Guvernului nr.
35/2002, vom lua o pauzã de 15 minute.
În timpul pauzei, se constituie grupurile de consilieri, iar secretarul
unitã ii administrativ-teritoriale va prezenta pre edintelui de vârstã
asisten ilor acestuia dosarele consilierilor declara i ale i

i

i pe cele ale

suplean ilor, primite de la biroul electoral de circumscrip ie, înso ite, dacã este
cazul, de op iunile scrise ale consilierilor ale i care ocupã func ii incompatibile,
potrivit legii, cu calitatea de consilier.
Dupã pauzã ia cuvantul pre edintele de vârstã - d-l consilier Stan
Lascar :
- Trecem la primul punct al ordinii de zi -

Alegerea comisiei de

validare
În conformitate cu prevederile art. 31, alin. 2 din Legea nr. 215/2001,
privind administra ia

publicã

localã, republicatã,

cu

modificãrile

i

completãrile ulterioare, se alege Comisia de validare, pentru întreaga perioadã
a mandatului, compusã dintr-un numãr de 3 – 5 consilieri care are rolul de a
examina legalitatea alegerii fiecãrui consilier

i care propune consiliului

validarea sau invalidarea mandatului fiecãrui cosnilier local.
Validarea sau invalidarea se face cu votul majoritã ii consilierilor
prezen i la edin ã;
Persoana a cãrui mandat este supus validãrii sau invalidãrii nu
participã la vot;
Comisia de validare trebuie sã reflecte, pe cât posibil, configura ia
politicã a consiliului;
Cine vrea sã facã propuneri nominale ;
D-l Diaconu Gelu : Propun formarea unei comisii de validare formatã
din 3 consilieri : d-l. Toderascu Fanica, d-l Barla Carmen si d-l Ivan Gheorghe.
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D-l Stan Lascar – presedintele de varsta : Supun la vot propunerea
facuta ::
• Cine este pentru ?
• Cine este împotrivã ?
• Cine se abtine ?
Cu 17 voturi pentru comisia de validare a fost aleasa
Odatã cu alegerea comisiei de validare se adoptã i Hotãrârea nr. 1/75 a
Consiliului Local al municipiului Adjud. Ca sã poatã func iona, Comisia de
validare va trebui sã- i aleagã un pre edinte i un secretar. A fost ales ca
presedinte al comisiei d-l Toderascu Fanica, ca secretar d-l Ivan Gheorghe si
ca membru d-l Birla Carmen.
D-l Stan Lascar – presedintele de varsta : Luãm o pauzã pentru a da
posibilitatea comisie de validare sã verifice legalitatea alegerii consilierilor i
sã- i întocmeascã raportul.
Dupã pauzã :
D-l Stan Lascar – presedintele de varsta - Trecem la punctul 2 al
ordinii de zi :
- Dau cuvântul domnului Toderascu Fanica pre edintele comisiei de
validare pentru a prezenta raportul cu privire la validarea sau invalidarea
alegerii consilierilor cu motivarea propunerilor de invalidare ;
D-l Toderascu Fanica presedintele comisiei de validare da citire
procesului verbal :
Ast zi 17 iunie 2008 comisia de validare aleas de Consiliul Local al
municipiului Adjud

în edin a de constituire din data de 17 iunie 2008 a

examinat, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea administra iei
publice locale nr. 215/2001, cu modific rile

i complet rile ulterioare,

legalitatea alegerii consilierilor. Comisia constata ca au fostt respectate
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dispozi iile legale i ca nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a
hot rât sa propun validarea celor 17 consilieri, conform tabelului anexat.
Da citire tabelului anexat.
Drept care, am încheiat prezentul proces-verbal. Va informez ca d-l
Vearba Mihail a renuntat la mandatul de consilier prin cererea nr.
8556/10.06.2008, d-l Roman Victor a optat pentru functia de consilier judetean
prin cererea nr. 8800/17.06.2008 si d-l Armencea Constantin a optat pentru
calitatea de primar prin cererea nr. 8806/17.06.2008. In locul lor au fost
validati urmatorii candidati de pe lista : d-l. Bejan Ioan si d-l Rosu Adrian
D-l Stan Lascar – presedintele de varsta - Domnilor consilieri, in
continuare se va proceda la validarea alegerii consilierilor. Propun ca
validarea sa se faca pentru toti consilierii odata. Supun la vot propunerea :
- Cine este pentru ?
- Cine este contra ?
- Cine se abtine ?
Cu 17 voturi pentru propunerea a fost aprobata.
Consilierul al carui mandat este supus valid rii sau invalid rii nu
participa la vot.
Se supune votului deschis validarea consilierilor
Se citeste numele fiecarui consilier dupa care se supune la vot.
- Cine este pentru ?
- Cine este contra ?
- Cine se abtine ?
Cu 16. voturi, mandatelele domnilor consilieri au fost validate.
Validarea alegerii consilierilor face obiectul Hotãrârii nr. 2/76 a
Consiliului Local.
D-l Stan Lascar – presedintele de varsta - Trecem la punctul 3 al
ordinii de zi:
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- În conformitate cu prevederile art. 34, alin. 1 din Legea nr. 215/2001,
privind administra ia

publicã

localã, republicatã,

cu

modificãrile

i

completãrile ulterioare, consilierii ale cãror mandate au fost validate depun, în
fa a consiliului, jurãmântul (consilierii care refuzã sã depunã jurãmântul sunt
demisiona i de drept)
Urmeaza depunerea juramantului de catre consilieri.
Textul jurãmântului se semneazã în douã exemplare de cãtre consilier,
din care unul se pãstreazã la dosarul de validare, iar al doilea se înmâneazã
consilierului dupã ce a depus jurãmântul.

D-l Stan Lascar – presedintele de varsta - Trecem la punctul 4 al
ordinii de zi :
- Dupã depunerea jurãmântului de cei 17 consilieri a cãror alegere a
fost validatã, pre edintele de vârstã, d-l consilier Stan Lascar,

declarã

Consiliul local legal constituit..
Declararea constituirii Consiliului Local reprezintã Hotãrârea nr. 3/77
a Consiliului local.

D-l Stan Lascar – presedintele de varsta - Trecem la punctul 5 al
ordinii de zi: alegerea presedintelui de sedinta
- Conform art. 37, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia
publicã localã, republicatã, cu modificãrile i completãrile ulterioare, consiliul
local alege, cu majoritate simplã, pentru o perioadã de cel mult 3 luni, un
pre edinte. Vã rog sã face i porpuneri pentru alegerea acestuia.
D-l consilier Catana Ion – il propun ca presedinte de sedinta pe d-l
consilier Stan Lascar.
D-l Stan Lascar – presedintele de varsta – supun la vot propunerea
facuta.
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- Cine este pentru ?
- Cine este contra ?
- Cine se abtine ?
Cu 17 voturi pentru propunerea a fost aprobata, d-l consilier Stan Lascar
va fi presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni.
Alegerea pre edintelui de edin ã reprezintã Hotãrârea nr. 4/78 adoptatã
de Consiliul local.
Pre edintele de edin ã d-l Stan Lascar va prezideaza în continuare
lucrãrile edin ei Consiliului local.
D-l Stan Lascar – presedinte de de sedinta - Trecem la punctul 6 al
ordinii de zi : - Alegerea viceprimarului
- Conform prevederilor art. 57, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind
administra ia publicã localã, republicatã, cu modificãrile

i completãrile

ulterioare, viceprimarul este ales cu votul majoritã ii consilierilor în func ie
dintre ace tia ( al consilierilor);
Propunerile de candida i pentru func ia de viceprimar se fac de cãtre
grupurile de consilieri sau de cãtre consilieri, individual;
Alegerea se desfã oarã prin vot secret i este declarat ales viceprimar
consilierul care întrune te majoritatea simplã a voturilor consilierilor în func ie.
În situa ia în care niciunul dintre candida i nu a întrunit votul majoritã ii
consilierilor in func ie, se organizeazã un al doilea tur de scrutin la care vor
participa primii doi consilieri, în ordinea voturilor ob inute. Este declarat ales
candidatul care a ob inut cel mai mare numãr de voturi, dar nu mai pu in decât
votul majoritã ii consilierilor în func ie ;
În caz de balotaj, se organizeazã un nou tur de scrutin la care participã
numai candida ii afla i în aceastã situa ie. Este ales candidatul care a ob inut
cele mai multe voturi.
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Vã rog sã face i propuneri :
- Gruparea PSD propune ca viceprimar pe d-l Diaconu Gelu
- Gruparea PDL propune ca viceprimar pe d-l Birla Carmen
Candidaturile vor fi înscrise pe buletinele de vot în ordinea în care au
fost fãcute propunerile respective ;
Se ia o pauzã în timpul cãreia se vor completa buletinele de vot.
Dupã pauzã :
D-l Stan Lascar – presedinte de de sedinta - Propun ca procedura de
exercitare a votului sã fie urmãtoarea :pe buletinul de vot se înscrie cuvântul
« DA » în dreptul numelui consilierului pe care dore te sã-l voteze.
Se trece la opera iunea de votare.
Dau cuvântul domnului Toderascu Fanica membru al comisiei de
numãrare a voturilor pentru a prezenta rezultatul votãrii ;
D-l Toderascu Fanica presedintele comisiei de validare - Întrunind
votul majoritã ii consilierilor în func ie, domnul Diaconu Gelua fost ales
viceprimar.
D-na Saradici Stefania secretarul muncipiului - În conformitate cu
prevederile art. 57, alin. 7 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia publicã
localã, republicatã, cu modificãrile i completãrile ulterioare, viceprimarul, pe
durata exercitãrii mandatului, î i pãstreazã statutul de consilier local, fãrã a
beneficia de indemniza ia aferentã acestui statut.
Alegerea viceprimarului face obiectul Hotãrarii nr. 5/79 a Consiliului
local.
D-l Stan Lascar – presedinte de de sedinta - Trecem la punctul 7 al
ordinii de zi:

- Stabilirea

i organizarea comisiilor de specialitate ale

consiliului local ;
In urma propunerilor facute comisiile sunt urmatoarele :
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1. Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, buget si
finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului Adjud –
compusa din 5 membri avand numarul locurilor care revin fiecarui grup de
consilieri repartizat astfel :
- 3 locuri PSD
- 1 loc PNL
- 1 loc PD
Membrii comisiei sunt urmatorii :
1. Botez Tatiana – presedinte - consilier PSD
2. Catana Ion – secretar

- consilier PSD

3. Diaconu Gelu

- consilier PSD

4. Ivan Gheorghe

- consilier PNL

5. Birla Carmen

- consilier PDL

2. Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate,
familie, munca si protectie sociala, protectia copilului - compusa din 7 membri
avand numarul locurilor care revin fiecarui grup de consilieri repartizat astfel :
- 4 locuri PSD
- 3 locuri PDL
Membrii comisiei sunt urmatorii :
1. Stan Lascar – presedinte

- consilier PSD

2. Toderascu Fanica – secretar - consilier PSD
3. Cristea Leonardo Claudiu

- consilier PSD

4. Rosu Adrian

- consilier PSD

5. Dulgheru Florica

- consilier PDL

6. Rogoz Stan

- consilier PDL

7. Trif Costel

- consilier PDL

3. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, juridica si de
disciplina, protectia mediului si turism - compusa din 5 membri avand numarul
locurilor care revin fiecarui grup de consilieri repartizat astfel :
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- 3 locuri PSD
- 1 loc PDL
- 1 loc PNL
Membrii comisiei sunt urmatorii :
1. Zanfir Cornel – presedinte - consilier PSD
2. Bejan Ioan – secretar

- consilier PSD

3. Stanciu Danut

- consilier PSD

4. Vintila Danut

- consilier PDL

5. Trif Sorin

- consilier PNL

Stabilirea comisiilor de specialitate i componen a acestora fac obiectul

Hotãrârii nr. 6/80 a Consiliului local.
In continuare a luat cuvantul d-l Armencea Constantin pentru ai
felicita pe domnii consilieri si le ureaza succes tuturor.
D-l procuror Homoceanu Lucian inmaneaza domnilor consilieri
certificatul doveditor al alegerilor si le ureaza succes tuturor.
D-na Saradici Stefania secretarul muncipiului - Având în vedere cã au
fost finalizate toate punctele de pe ordinea de zi a edin ei, declar închise
lucrãrile edin ei de constituire a Consiliului Local al municipiului Adjud i
urez succes în noul mandat primarului, viceprimarului i consilierilor locali.

PRESEDINTE DE VARSTA,

CONSILIERI ASISTENTI

Consilier Stan Lascar

1. Cristea Leonardo Claudiu
2. Trif Costel Sorin

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
Saradici Stefani
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