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PROCES VERBAL
desfăşurării şedinţei de constituire din data de 24.06.2016 a Consiliului local Vladimirescu ales în
data de 05.06.2016
I.

Delegatul Instituţiei Prefectului

În conformitate cu prevederile art. 30 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art.1, alin (1) din
Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Consiliilor locale aprobat prin OG 35/2002
modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002 , constituirea consiliilor locale se face în
termen de 20 zile de la data desfăşurării alegerilor.
În temeiul acestor reglementări prin Ordinul nr.461 din 08.06.2016 emis de Prefectul
Judeţului Arad a fost convocat pentru astăzi Consiliul local Vladimirescu în şedinţa sa de
constituire.
Pentru a fi legal constituită, la şedinţă trebuie să fie prezenţi cel puţin două treimi din
numărul consilierilor declaraţi aleşi, în cazul nostru 17 .
Constatăm că sunt prezenţi un nr. de 17 consilieri , deci şedinţa este legal constituită şi
îşi poate desfăşura lucrările.
Potrivit art. 42 alin (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, şedinţele consiliilor locale
sunt publice .

Potrivit prevederilor art. 31, alin (1) din Legea administraţiei publice locale
coroborat cu art.3, alin (1) din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Consiliilor
locale aprobat prin OG 35/2002 modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002, lucrările
şedinţei de constituire sunt conduse în prima parte de cel mai în vârstă consilier, asistat de
doi consilieri , dintre cei mai tineri.
Consultând documentele alegerilor am constatat că domnul Dohangie Ioan întruneşte
această condiţie şi are cinstea de a fi preşedintele de vârstă al Consiliului şi de a conduce
lucrările primei părţi a şedinţei.
În deschiderea şedinţei de constituire, invit la prezidiu pe domnul Dohangie Ioan cel
mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe domnii Kempf Francisc si Oradan Rares Alin, cei
mai tineri dintre consilieri, pentru a prelua conducerea şedinţei.

II.

Ia cuvântul decanul de vârstă d-nul Dohangie

Ioan

Conform prevederilor legii îmi revine misiunea de a conduce lucrările şedinţei de
constituire a consiliului local al comunei ,Vladimirescu astfel cum a fost ales la data de 05
iunie 2016, asistat de domnii Kempf Francisc si Oradan Rares Alin, cei mai tineri consilieri.
Vă propun să luăm o pauză pentru constituirea grupurilor de consilieri aparţinând
aceloraşi partide sau alianţe politice şi pentru ca secretarul unităţii administrativ teritorială să

ne prezinte dosarele consilierilor aleşi şi cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost
primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale
consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile cu calitatea de consilier local (potrivit

prevederilor capitolului III, art. 86*) din Legea nr.161/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, aceştia vor depune o declaraţie scrisă privind starea de incompatibilitate. Dacă
primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul
acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele doua funcţii).

Se reiau lucrările şedinţei noastre şi se prezinta pentru ordinea de zi a şedinţei
următoarele puncte:
1. Alegerea comisiei de validare
2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi
3. Depunerea Jurământului de către consilieri şi declararea Consiliului local
legal constituit
4. Alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local
5. Prezentarea rezultatului validării alegerii Primarului
6. Depunerea jurământului de către Primar
7. Alegerea viceprimarului
8. Aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate pentru
principalele domenii de activitate
Se aproba în unanimitate de cei 17 consilieri ordinea de zi .
Trecem la primul punct înscris pe ordinea de zi , alegerea Comisiei de validare.
În conformitate cu prevederile art. 31 alin (2) din Legea administraţiei publice locale,
consiliile locale aleg, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului o comisie de validare
alcătuită din 3-5 membrii. Comisia de validare are menirea de a examina legalitatea alegerii
fiecărui consilier şi de a propune Consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.
Pentru aceasta, Comisia are la dispoziţie dosarul de alegeri, cu toate piesele. Vă reamintesc
prevederile legii potrivit cărora Comisia de validare poate propune invalidarea alegerii unui
consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă
alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală constatată în condiţiile legii privind
alegerile locale. Precizez că invalidarea mandatului de consilier se va propune şi dacă primarul
, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau
dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile cu această calitate, optează în scris pentru
renunţarea la funcţia de consilier.
De asemenea în cazul în care până la data validării un candidat declarat ales nu mai
face parte din partidul pe lista căruia a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv,
mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant de pe listă.
D-nul consilier Kempf Francisc propune ca numarul de consilieri din comisia de validare
sa fie de 5 consilieri.
D-na Ioja Elita propune ca numarul de consilieri sa ramana acelasi ca cel din mandatul
trecut adica 3 consilieri locali.
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Se supune votului propunerea d-nului Kempf Francisc care este respinsa cu 8 voturi
pentru si 9 impotriva.
Se supune votului propunerea d-nei Ioja Elita care este aprobata cu 9 voturi pentru si 8
impotriva.
Prin urmare s-a aprobat o componenţă de 3 membri.
În conformitate cu Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale ,
aprobat prin O.G. nr. 35/2002, desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face
de grupurile de consilieri care reprezintă aceleaşi partide sau coaliţii de partide , precum şi
de grupul independenţilor în funcţie de numărul de mandate obţinute.
Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al
majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire.
S-au făcut cele 3 propuneri respectiv d-nul Harlau Dacian-Alin din partea PNL, d-nul
Crisan Cristian-Petru din partea P.N.D., si d-nul Kempf Francisc din partea P.S.D. Se supun la
vot individual. Se trece la votul deschis . Se consideră ales consilierul care a întrunit votul a cel
puţin jumătate plus unu din numărul total al consilierilor prezenţi .
Se aproba în unanimitate de cei 17 consilieri ca d-nii d-nul Harlau Dacian-Alin din
partea PNL, d-nul Crisan Cristian-Petru din partea P.N.D., si d-nul Kempf Francisc din partea
P.S.D. să facă parte din Comisia de validare .
Se supune votului proiectul primei hotărâri a Consiliului nostru: hotărârea privind
alegerea Comisiei de validare. Secretarul dă citire textului proiectului hotărârii nr. 1 şi
se supune la vot.

S-a adoptat Hotărârea nr. 1 în unanimitate de cei 17 consilieri.
Presedintele de vârstă propune o pauză pentru a da posibilitatea comisiei de validare
să-şi organizeze activitatea prin alegerea preşedintelui şi secretarului comisiei şi să
întocmească procesul verbal privind verificarea legalităţii alegerilor consilierilor.

Se reiau lucrările şi se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi validarea mandatelor
cosilierilor aleşi si pentru aceasta şi înainte de a trece la votarea validării fiecărui consilier
se da cuvântul secretarului localităţii pentru a prezenta dosarul validării primarului şi opţiunea
scrisă a acestuia pentru una din cele două funcţii .
D-nul secretar prezinta opţiunea d-nului primar Crisan Ioan pentru funcţia de primar, şi
pe cale de consecintă va fi prezentat spre validare mandatul supleantului de pe listă .
Se dă cuvântul domnului Harlau Dacian-Alin, care a fost ales preşedintele comisiei de
validare, pentru a prezenta procesul verbal cu privire la validarea alegerii consilierilor locali.
Se supune la vot validarea fiecărui consilier în parte, în ordine alfabetică.
Consilierul supus validării se va ridica în picioare , el nu va vota .
Votul este deschis. Validarea sau invalidarea mandatelor se face cu votul majorităţii
consilierilor prezenţi la şedinţă .
Pentru că s-a votat validarea alegerii consilierilor, este rugat domnul secretar să dea
citire proiectului de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor .
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Se supune la vot în ansamblu proiectul de hotărâre a Consiliului Local al comunei
Vladimirescu privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la data de 05 iunie 2016.
Secretarul dă citire textului proiectului hotărârii nr. 2 şi se supune la vot.

S-a adoptat Hotărârea nr. 2 în unanimitate de cei 17 consilieri.
Trecem acum la punctul al treilea de pe ordine de zi , şi anume , depunerea
jurământului , prevăzut de art. 32 alin (1) din Legea nr. 215/2001 republicată şi declararea
Consiliului ca legal constituit.
În acest sens se dă cuvântul secretarului localităţii pentru îndeplinirea procedurii
prevăzute de lege.
Secretar localitate: - Vă rog să-mi permiteţi să dau citire jurământului, după care,
rostesc numele fiecărui consilier în ordine alfabetică, care în picioare cu mâna stângă pe
Constituţie şi dacă este cazul pe Biblie, va pronunţa cuvântul „ JUR ” şi va semna individual
textul acestuia, care va fi imprimat pe un formular special. (Consilierii care refuză să depună
jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, iar consilierii absenţi vor depune jurământul
în prima şedinţă .
Jurământul se semnează în două exemplare –unul rămâne la dosar, celălalt se
înmânează consilierului.
Secretarul localităţii: ,, Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac , cu bună

credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor
comunei Vladimirescu . Aşa să-mi ajute Dumnezeu”.

D-nul consilier Ardelean Oltean Ioan solicita in conformitate cu prevederile legale care ii
permit acest lucru ca sintagma „Asa sa mi ajute Dumnezeu” sa fie scoasa din formularul sau
de juramant si sa fie mentionat acest fapt in procesul verbal de sedinta.
După validarea mandatelor şi depunerea jurământului consemnăm un eveniment de o
importanţă şi solemnitate deosebită în viaţa localităţii noastre: constituirea Consiliului local al
comunei Vladimirescu ales în mod democratic la 05 iunie 2016.
Întrucât jurământul a fost depus, este rugat domnul secretar să dea citire proiectului de
hotărâre. Consiliul local se declară legal constituit dacă majoritatea consilierilor locali validaţi
au depus jurământul .
Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii
consilierilor locali validaţi
Supun la vot proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului local al comunei
Vladimirescu ales la 05 iunie 2016.

S-a adoptat Hotărârea nr. 3 în unanimitate de cei 17 consilieri.
Si prin aceasta Consiliul local al Vladimirescu este Declarat legal constituit.
Odată constituit Consiliul local va trebui să urmeze regulile procedurale stabilite prin
Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentul
cadru de organizare şi funcţionare al Consiliilor locale aprobat prin OG 35/2002 modificată şi
completată prin Legea nr. 673/2002 şi să alegem un preşedinte de şedinţă pe o perioadă de
cel mult 3 luni.
Se face propunerea privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
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D-nul consilier Kempf Francisc il propune presedinte de sedinta pe d-nul Dohangie
Ioan.
D-nul Fracas Gheorghe o propune pentru functia de presedinte de sedinta pe d-na Ioja
Elita.
Se supune la vot propunerea făcută de domnul consilier Kempf Francisc să fie ales
preşedinte de şedinţă dl Dohangie Ioan pe o perioadă de 3 luni şi să conducă , în continuare
lucrările care este aprobata cu 9 voturi pentru si 8 impotriva care va deveni Hotărârea nr.

4 a Consiliului local Vladimirescu..

Preşedintele de vârstă şi ceilalţi doi consilieri mai tineri se retrag.

Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi şi este prezentata incheierea
nr.4553/23.06.2016 privind validarea mandatului primarului de catre secretarul
comunei Vladimirescu .
Urmează punctul 6 depunerea jurământului de către Primar, sens în care este
invitat d-nul primar să depună juramântul .
D-nul primar Crişan Ioan se ridică în picioare, pune mâna stângă pe Constituţie cât şi
pe Biblie şi dă citire juramântului , după care semnează formularul .
Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi şi anume alegerea viceprimarului.
Este prezentat art.57 alin.(1) din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare coroborate cu art.11 şi următoarele din Regulamentul cadru de
organizare şi funcţionare al Consiliilor locale aprobat prin OG nr. 35/2002 modificată şi
completată prin Legea nr. 673/2002 , cu privire la stabilirea numărului viceprimarilor şi
procedura de alegere, pentru localitatea noastră s-a stabilit un viceprimar.
D-nul consilier Harlau Alin îl propune din partea P.N.L. pe d-nul consilier Mag Mihai.
D-nul consilier Kempf Francisc îl propune din partea P.S.D. pe d-nul consilier Ardelean
Oltean Ioan.
D-nul consilier Crisan Cristian-Petru îl propune din partea P.N.D. pe d-nul consilier
Steop David.
Nemaifiind alte propuneri se printeaza buletinul de vot. Se organizează votul prin vot
secret. Se trece la operaţiunea de consemnare a rezultatului votării care este astfel:
-d-nul consilier Mag Mihai a obtinut in urma votului 9 voturi pentru
-d-nul consilier Ardelean Oltean Ioan a obtinut in urma votului 6 voturi pentru
-d-nul consilier Steop David a obtinut in urma votului 2 voturi pentru
Ca urmare a votului domnul Mag Mihai a fost ales viceprimar al comunei Vladimirescu,
adoptându-se Hotărârea nr.5 .
Trecem la punctul 8 al ordinii de zi, organizarea comisiilor de specialitate pe
principalele domenii de activitate.
Potrivit art.54 alin (1) din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, după constituire Consiliul local organizează comisii de specialitate pe principalele
domenii de activitate.
Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
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Se propune organizarea comisiei de specialitate din domeniul economicfinanciar, amenajarea teritoriului,urbanism şi agricultură,compusă din 7 membrii
pe lângă Consiliul Local al comunei Vladimirescu, având următoarea componenţă:
1. Dl. Horga Dorel, consilier local din partea A.L.D.E..
2. Dl. Mag Mihai consilier local din partea P.N.L. .
3. D-na Ioja Eliţa consilier local din partea P.N.L..
4. Dl. Farcaş Gheorghe consilier local din partea P.N.L.
5. Dl. Kovacs Stefan consilier local din partea P.N.L.
6. Dl. Ardelean Oltean Ioan consilier local din partea P.S.D.
7. Dl. Crisan Cristian Petru consilier local din partea P.N.D.
Se propune organizarea comisia de specialitate din domeniul juridic şi de
disciplină, protecţia mediului şi turism, compusă din 5 membrii pe lângă Consiliul
Local al comunei Vladimirescu, având următoarea componenţă:
1. Dl. Costea Razvan-Ioan, consilier local din partea P.N.L..
2. Dl. Harlau Dacian-Alin, consilier local din partea P.N.L..
3. Dl. Hotaran Sorin, consilier local din partea P.N.L. .
4. Dl. Kempf Francisc consilier local din partea P.S.D. .
5. Dl. Steop David, consilier local din partea P.N.D. .
Se propune organizarea comisia de specialitate din domeniul învăţământ,
sănătate şi familie, social-culturale, culte, compusă din 5 membrii pe lângă Consiliul
Local al comunei Vladimirescu, având următoarea componenţă:
1. Dl. Boja Florinel Cosmin, consilier local din partea P.N.L. .
2. Dl. Dohangie Ioan consilier local din partea P.S.D..
3. Dl. Oradan Rares-Alin, consilier local din partea P.S.D. .
4. Dl. Sebin Cristian-Dimitrie, consilier local din partea P.S.D. .
5. Dl. Pascutiu Adrian Laurentiu, consilier local din partea P.S.D. .
Se supune la vot proiectul hotărârii privind stabilirea numărului membrilor fiecărei
comisii şi componenţa nominală a acestora.

S-a adoptat Hotărârea nr. 6 în unanimitate de cei 17 consilieri.
Nemaifiind alte discuţii si nici obiecţiuni se declară închise lucrările şedinţei de constituire
a Consiliului local Vladimirescu din data de 24.06.2016 drept pentru care s-a încheiat prezentul
Proces Verbal în 3 exemplare originale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
TANASǍ OVIDIU

 …………………………………………………….
 ……………………………………………
R/D:T.O
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