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PROCES VERBAL
tncheiat in gedinta de constituire a Consiliului Local Ghidigeni din data de 23 iunie 2016

in urma convocdrii Prefectului Judetului Galafi, conform ordinului nr.196 din22 iunie 2016, la
qedinla de constituire sunt prezen[i tofi cei 15 consilieri declarafi aleqi la agelerile locale din 05 iunie
2016.
Institulia Prefectului Judelului Galali este reprezentati de cdtre doamna Sarchizian Carmen.
Ddnsa d[ citire Ordinului Prefectului nr. 196 din22 iunie 2016 qi proiectelor de hotdrdre ce vor fi
dezbdtute in qedintd:
1. Proiect de hotiirdre privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor
consilierilor declarali alegi la alegerile locale din data de 05.06.2016
2. Proiect de hotdrdre privind validarea mandatelor de consilieri locali declarali alegi la
alegerile locale din data de 05.06.2016
3. Proiect de hofirAre privind declurarea ca legal constituit a Consiliului Local al Comunei
Ghidigeni, j udelul Galali
4. Proiect de hotdrdre privind alegerea preSedintelui de gedinld
5. Proiect de hotdrdre privind alegerea viceprimarului
6. Proiect de hofirAre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Ghicligeni, j udelal Galali.
Potrivit art.3I alin. (1) din Legea nr.21512001 privind administralia public 1ocal6, republicatd,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare, lucrdrile qedintei de constituire sunt conduse de cel mai in
vdrstd consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
Din datele furnizate de secretarul unitdlii administrative teritoriale, domnul Hristea Costache este
cel mai vdrstnic consilier, asistat de cdtre doamna Oancea Dorina Ei Neagu Claudiu Cosmin. Cei trei
nominalizali sunt invitali sd preia conducerea lucrdrilor gedinlei de constituire a Consiliului Local.
Se propune de cdtre domnul preqedinte de qedinfd - comisia de validare sd fie formatd din 3
membrii. Supusd la vot, propunerea este votatd cu 15 voturi pentru.
Se propune de domnul preqedinte de qedinfd alegerea prin vot deschis, exprimat prin ridicarea de
mdini a comisiei de validare formatd din trei membrii.
Domnul Cotan Petru Valeriu propune in comisia de validare pe doamna Chiliga Gianina Felicia,
supus[ la vot propunerea este votatd cu 14 voturi pentru. Domnul Pirvu Aurel ii popune in comisia de
validare pe domnii Sdllvdstru Teodoru Corneliu qi pe domnul Munteanu Licd, propuneri votate cu 14
voturi pentru.
Se prezintd Proiectul de hotdrdre privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor
consilierilor declarali aleSi la alegerile locale din 05 iunie 2016. Supus la vot, proiectul de hotdrdre este
votat cu 15 voturi pentru. Este adoptatd Hot[r6rea nr. 1/23 iunie 2016.
Membrii comisiei de validare sunt invitati sd se intruneascd in prima gedinld pentru alegerea unui
preqedinte gi secretar, Se aleg: pregedinte - domnul Munteanu Licd, secretar - domnul Sdldvdstru
Teodoru Comeliu Ei membru - doamna Chiliga Gianina Felicia.

o pavzdin care comisia de validare analizeazd,legalitatea alegerii fiecdrui consilier pe
baza dosarelor inmdnate de cdtre secretarul unitdfli administrativ teritoriale Ghidigeni.
Dupd verificarea legalitdfii fiecdrui consilier, domnul Munteanu Lic6, preqedintele comisiei cle
validare prezintd procesul verbal prin care propune validarea celor 15 consilieri alegi. Se supune la vot
individual, in ordine alfabeticS, validarea mandatelor:
Se dispune

-

Acsente Florentin
Balan Marian

-

-

PSD

PNL

-

-

validat cu 14 voturi pentru;

validat cu 14 voturi pentru;

Chiliga ,Gianina Felicia

-

PSD

-

validat cu 14 voturi pentru;

- PSD - validat cu 14 voturi pentru;
David Samuel - PSD - validat cu 14 voturi pentru;
Hristea Costache - PSD - validat cu 14 voturi pentru;
Mocanu MihAiF - PSD - validat cu 14 voturi pentru;
Munteanu Licd - PNL - validat cu 14 voturi pentru;
Cotan Petru Valeriu

Neagu Claudiu Cosmin-PNL -validat cul4 voturipentru;

- PNL - validat cu 14 voturi pentru;
Pirvu Aurel - PNL - validat cu 14 voturi pentru;
Popa Paul - PNL - validat cu 14 voturi pentru;
Radu Ionel - PNL - validat cu 14 voturi pentru;
Sdldvdstru Teodor Comeliu - PNL - validat cu 14 voturi pentru;
Zaharia Dan - PNL - validat cu 14 voturi pentru.
Oancea Dorina

Se supune aprobirii de cdtre pregedintele de qedin!6, Proiectul de hotdrdre privind validarea
mandatelor de consilieri locali declarali aleSi la alegerile locale din data de 05 iunie 2016, votat cu 15
voturi pentru. Este adoptati Hotdrffrea nr. 2123 iunie2AM.
Urmeazd, depunerea Jurdmdntului de cdtre consilierii validaJi.
Secretara comunei Ghidigeni prezintd, procedura de depune a Jurdmdntului. Dd citire
Jurdmdntului, dupd care consilierii validati, in ordine alfabeticd,,jurd cu mdnb atdt pe Biblie, c6t qi pe
Constitulie, dupd care semneazd" Jurdmdntul de credinfd in doud exemplare (unul rdmdne la dosar iar
celdlalt se inmdneazd fiecdrui consilier).
Preqedintele de gedintd supune aprobdrii Proiectul de hotdrdre privind declararea ca legal
constituit a Consiliului Locql al Comunei Ghidigeni, judelul Galali, votat cu 15 voturi pentru. Este
adoptat[ Hotlrflrea nr,3123 iunie 2016.
Se solicit6 propuneri pentru un preqedinte de Eedinfd, ales pe o perioadd de 3 luni.
Domnul S6l6vdstru Teodoru Corneliu il propune pe domnul Neagu Claudiu Cosmin, propunere
votatd cu 14 voturi pentru.
Pregedintele de qedin{6 supune aprobbrii Proiectul de hotdrdre privind alegerea preSedintelui de
Sedinfd, votat cu 15 voturi pentru. Este adoptati Hotlr0rea nr. 4123 iunie2016.
Deoarece nu este frnalizatl"procedura de validare a alegerii primarului se continud qedinfa.
Preqedintele de ;edin!6 ales preia conducerea lucrdrilor consiliului prezentdnd urmdtorul punct
de pe ordinea de zi: Proiect de hotdrdre privind alegerea viceprimarului.

Domnul Neagu Claudiu Cosmin, pregedintele de gedin|6, face cunoscut procedura de alegere a
viceprimarului, prin vot secret, cu buletine de vot. Solicitd propuneri de candidati pentru funclia de
viceprimar. Domnul Neagu Claudiu Cosmin il propune in funclia de viceprimar pe domnul Pirvu Aurel.
Nu mai sunt alte propuneri.
Dupd inregistrarea candidaturii se ia o pauzd,in timpul cdreia se completeazdbuletinele de vot.
Se trece la procedura de vot. Alegerea viceprimarului se face prin vot secret, astfel: se taie cu o
linie numele candidatului - cine este contra, iar pentru - buletinul rdm6ne aqa cum este scris.
Dupd exprimarea votului sectet, se procedeazdla numdrarea voturilor prezentdnd rezultatul: 10
voturi pentru qi 5 voturi impotrivi.
Este declarat ales viceprimar - domnul Pirvu Aurel. Domnul preEedinte de qedinld supune
aprobbrii Proiectul de hotdrdre privind alegerea viceprimarului, votat cu 15 voturi pentru. Este
adoptati HotlrArea nr. 5123 iunie 2016.
Se trece la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local pe principalele domenii de
activitate.
Se stabilesc trei comisii a cdte 5 membrii. Nominalizarea membrilor fiecdrei comisii se face de
fiecare grup de consilieri:

teritoriului si urbanism:
Domnul Balan Marian il propune pe domnul Cotan Petru Valeriu, propunere votatd cu 14 voturi
pentru. Domnul Pirvu Aurel il propune pe domnul Munteanu Lic6, propunere votatd cu 14 voturi pentru.
Domnul Radu Ionel il propune pe domnul Sdldvdstru Teodoru Comeliu, propunere votatd cu 14 voturi
pentru. Domnul Sdldvdstru Teodoru Corneliu il propune pe domnul Radu Ionel, propunere votati cu 14
voturi pentru. Domnul Cotan Petru Valerii il propune pe domnul Mocanu Mihdild, propunere votatd cu
14 voturi pentru.
Comisia nr. 1 va fi format din:
- Sdldvdstru Teodoru Corneliu - PNL:
- Munteanu Licd- PNL;
- Cotan Petru Valeriu - PSD;
- Radu Ionel - PNL;
- Mocanu MihAifd- PSD.

familie. protectie mediu siturism.
Domnul Balan Marian o propune pe doamna Chiliga Gianina Felicia, propunere votatd cu 14
voturi pentru. Domnul Sdldvistru Teodoru Comeliu ii propune pe domnul Neagu Claudiu Cosmin gi pe
domnul David Samuel, propuneri votate cu 14 voturi pentru. Doamna Chiliga Gianina Felicia o propune
pe doamna Oanea Dorina, propunere votatd cu 14 voturi pentru. Domnul Neagu Claudiu Cosmin il
propune pe domnul Pirvu Aurel, propunere votatd cu 14 voturi pentru.
Comisia nr.2 va fi format din:
- Neagu Claudiu Cosmin - PNL;
- Pirvu Aurel - PNL;
- Chifiga Gianina Felicia - PSD;
- Oancea Dorina - PNL;
- David Samuel - PSD.
tineret si sport.
Domnul SdlivSstru Teodoru Comeliu il propune pe domnul Zaharia Dan, propunere votatd cu 14
voturi pentru. Domnul Pirvu Aurel il propune pe domnul Popa Paul, propunere votatd cu 14 voturi
pentru. Domnul Balan Marian il propune pe domnul Hristea Costache, propunere votatd cu 14 voturi

pentru. Doamna Oancea Dorina il propune pe domnul Acsente Florentin, propunere votatd cv 14 voturi
pentru. Domnul Popa Paul il propune pe domnul Balan Marian, propunere votatd cu l4 voturi pentru.
Comisia nr.3 va fi format din:
Popa Paul - PNL;
Zaharia Dan - PNL;
Balan Marian - PSD;
Acsente Florentin - PNL;
Hristea Costache - PSD.
Fiecare comisie de specialitate iqi va alege prin vot deschis al majoritdlii consilierilor ce o
compun cdte un preqedinte qi un secretar.
Domnul Neagu Claudiu Cosmin, preqedintele de qedinfd, supune aprobdrii Proiectul de hotdrdre
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Ghidigeni, judelul
Galali, votat cu 15 voturi pentru. Este adoptati HotIr6rea nr. 6/23 iunie 2016.
In finalul qedinlei doamna Sarchizian Carmen, reprezentantul Institufiei Prefectului Judeful
Galafi, felicitd aleqii locali urdndu-le succes in activitate,
Domnul primar Tdbdcaru Eugen, domnul Barbu Iulius, director al $colii Gimnaziale Ghidigeni,
gi secretarul comunei Ghidigeni, Barbu Eliza, transmit domnilor consilieri felicitdri gi mult success in
activitate.

-

Finalizdndu-se problemele din ordinea de zi este declaratd incheiatd qedin{a.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
Contrasemneazil,
Preqedinte de,sedinfl,
Neagu Claudiu Cosmin

Secretar.

Barbu El

