ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA BLĂJEL
CONSILIUL LOCAL
Str. TUDOR VLADIMIRESCU Nr. 70
Telefon: 0269/851101; Fax: 0269/851100
0269/851006
E-mail: primariablajel@yahoo.co.uk

PROCES VERBAL
Incheiat azi 25 iunie 2016 in cadrul sedintei de constituire a Consiliului Local al comunei
Blajel.
Sedinta se desfasoara in sala mare a Caminului Cultural din Comuna Blajel..
Sedinta incepe la ora 13.00.
Sedinta a fost convocata in baza dispozitiei Primarului nr.226/2016 si a Convocatorului
inregistrat sub nr. 2185/14.06.2016.
Convocarea s-a facut prin trimiterea convocatorului fiecarui consilier care a semnat pentru primire si
de asemenea prin afisarea la sediul Primariei.
La sedinta participa d-l Roman Cristian, prefectul judetului Sibiu.

D-l Roman Cristian – prefectul judetului Sibiu
In deschiderea sedintei de constituire, invit la prezidiu pe domnul Hancu Gheorghe , cel mai
invarsta dintre consilieri, precem si pe cei mai tineri dintre consilieri, si anume pe d-l Costin Nicolae si
d-l Mihut Bogdan, pentru a prelua conducerea sedintei.
Ia cuvantul decanul de varsta d-l Hancu Gheorghe
Conform prevederilor legale imi revine misiunea de a conduce lucrarile sedintei de constituire a
consiliului local al comunei Blajel, astfel cum a fost ales in data de 5 iunie 2016, asistat de d-l Costin
Nicolae si Mihut Bogdan, cei mai tineri consilieri.
Luam o pauza in care secretarul localitatii ne va prezenta dosarele consilierilor alesi si cele ale
supleantilor lor, asa cum acestea au fost primite de biroul electoral de circumscriptie. Dosarele pot fi
insotite de optiunile scrise ale consilierilor alesi care ocupa functii incompatibile cu calitatea de
consilier local. (potrivit prevederilor capitolului III, art.86* din Legea nr.161/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare, acestia vor depune o declaratie scrisa privind starea de incompatibilitate.
Daca primarul declarat alea a candidat si pentru functia de consilier si a obtinut mandatul, dosarul
acestuia va fi insotit de optiunea scrisa pentru una dintre cele doua functii).
Aldea Ioana - secretar delagat
Avand in vedere ca d-l Roman Toader lipseste motivat de la sedinta de constituire , aces fapt fiind
prevazut de art.30 alin(5) din Legea 2015/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind internat
in spital , va putea fi validat dar va depune juramantul in urmatoarea sedinta cand starea de sanatate ii
va permite acest lucru.
In primul rand doresc sa va prezint si sa supun votului dumneavoastra, urmatorul proiect al ordinii de
zi:
1) Proiect de hotarare privind alegerea comisiei de validare a consiliului local (Hotararea nr.1)

2) Proiect de hotarare pivind validarea (invalidarea) mandatelor consilierilor alesi (Hotararea
nr.2);
3) Depunerea juramantului de catre consilierii ale caror mandate au fost validate;
4) Proiect de hotarare privind constituirea consiliului local (Hotararea nr.3);
5) Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta (Hotararea nr.4);
6) Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului (Hotararea nr.5);
7) Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate(Hotararea nr.6);
8) Depunerea juramantului de catre primar.
Supun la vot proiectul ordinii de zi:
- Cine este pentru?
- Cine este impotriva?
- Daca se abtine cineva?
In consecinta, ordinea de zi, a fost adoptata cu un numar de 10 pentru.
In continuare trecem la primul punct al ordinii de zi:
1) Alegerea comisie de validare
Precizez ca acesta comisie poate fi compusa din 3-5 membri si va actiona pe intreaga durata a
consiliului.
Propun ca in comisia de validare sa fie alesi un numar de 3 consilieri. Daca mai sunt si alte
propuneri cu privire la numarul membrilor comisiei de validare?
Supun la vot numarul de 3 consilieri pentru componenta comisiei de validare.
- Cine este pentru?
- Cine este impotriva?
- Daca se abtine cineva?
Prin urmare s-a aprobat o componenta de 3 memmbri.
Va rog sa faceti propunerile nominale pentru membrii comisiei, precizand apartenenta politica.
Domnul Fagadar Ioan face urmatoarele propuneri: pe d-l Costin Nicolae de la PNL, d-l Vandor Mihai
de la PSD si d-l Moldovan Mihai de la PNL.
Au fost facute un numar de 3 propuneri, pentru componenta comisiei de validare.
Se trece la votul deschis.
Se considera ales consilierul care a intrunit votul a cel putin jumatate plus unu din numarul total
al consilierilor prezenti.
Dupa alegerea, comisiei isi va desemna un presedinte si un secretar cu votul majoritatii
membrilor comisiei.
S-a aprobat in unanimitate propunerile membrilor comisiei de validare si dau cuvantul
secretarului localitatii sa de a citire textului proiectului de hotarare.
Secretarul comunei prezinta Hotararea nr.1/2012.
Supun la vot proiectul de hotarare a Consiliului Local al comunei Blajel privind alegerea comisiei de
validare.
- Cine este pentru?
- Cine este impotriva?
- Daca se abtine cineva?
S-a adoptat Hotararea nr.1 in unanimitate de voturi.
Luam o pauza pentru a da posibilitatea comisiei de validare sa-si organizeze activitatea prin alegerea
presedintelui si secretarului comisiei de validare si sa intocmeasca procesul verbal privind verificarea
legalitatii alegerilor consilierilor.
Comisia de validare se retrage pentru verificarea dosarelor si intocmirea Proselui Verbal.

D-l Hancu Gheorghe – presedinte de varsta
Inainte de a trece la votarea validarii fiecarui consilier dau cuvantul secretarului localitatii pentru a
prezenta dosarul validarii primarului si optiunea scrisa a acestuia pentru una din cele doua functii.
Intrucat primarul si-a exprimat optiunea pentru functia de primar, va fi prezentat spre validare
mandatului supleantului de pe lista, si anume a d-l Vandor Cosmin Gheorghe.
Dau cuvantul domnului Costin Nicolae care a fost ales presedinte al comisiei de validare, pentru a
prezenta raportul.
D-l Costin Nicolae da citire Procesului verbal al comisiei de validare.
Supun la vot validarea fiecarui consilier in parte, in ordine alfabetica. Consilierul supus validarii
se va ridica in picioare, el nu va vota. Votul este deschis. Validarea sau invalidarea mandatelor
se face cu votul majoritatii consilierilor prezenti la sedinta.
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Daca se abtine cineva?
Dl consilier Costin Nicolae? – unanimitate
Dl consilier Fagadar Ioan? – unanimitate
Dl consilier Fogorosi Stefan? – unanimitate
Dl consilier Hancu Gheorghe? – unanimitate
Dl consilier Horhoi Ronanut ? – unanimitate
Dl consilier Mihut Bogdan Ioan? - unanimitate
Dl consilier Moldovan Mircea ? - unanimitate
Dl consilier Vandor Cosmin Gheorghe? - unanimitate
Dl consilier Vandor Mihai Nicolae? – unanimitate
D-l consilierVirca Ioan ? - unanimitate
Pentru ca s-a votat validarea alegerii consilierilor, rog pe domna secretar sa dea citire
proiectului de hotarare privind validarea mandatelor consilierilor.
Dupa citirea proiectului de hotararare se supune la vot privind valiadrea mandatelor consilierilor locali
alesi la adta de 5 iunie 2016.
- Cine este pentru?
- Cine este impotriva?
- Daca se abtine cineva?
S-a adoptat Hotararea nr.2 in unanimitate de voturi.
La punctul trei al ordinii de zi este prevazut depunerea juramantului de catre consilierii ale caror
mandate au fost validate.
Dau cuvantul secretarului localitatii:
Aldea Ioana – secretar delegat
Va rog sa imi permiteti sa dau citire juramantului, dupa care, rostesc numele fiecarui consilier in
ordine alfabetica, care in picioare cu mana stanga pe Constitutie si pe Biblie, va pronunta cuvantul
“JUR” si va semna individual textul acestuia, care va fi imprimat pe un formular special. Consilierii
care refuza sa depuna juramantul

sunt considerati demisionati de drept, iar consilierii absenti vor depune juramantul in prima sedinta.
Intrucat juramantul a fost depus rog pe doamna secretar sa dea citire proiectului de hotarare.
Consiliul local se declara legal constituit daca majoritatea consilierilor locali validati au depus
juramantul.
Constituirea consiliului local se constata prin hotarrae, adoptata cu votul majoritatii
consilierilor locali validati.
Supun la vot proiectul de hotarare privind constituierea Consiliului local al Comunei Blajel ales
la 5 iunie 2016.
Supun la vot:
- Cine este pentru?
- Cine este impotriva?
- Daca se abtine cineva?
Hotararea nr.3 a fost adoptata in unanimitate de voturi.
Declar legal constituit Consiliul local al comunei Blajel.
Va felicitam pe toti conislierii si sa le uram acum, la inceput de drum sanatate si succes in
activitate.
In continuare trecem la punctul urmator al ordinii de zi si anume alegerea presedintelui de sedinta;
Va rugam sa faceti propuneri pentru alegerea presedintelui de sedinta.
Domnul Mircea Moldovan propune presedinte de sedinta pe domnul consilier Costin Nicolae.
Se supune la vot alegerea presedintelui de sedinta.
- Cine este pentru?
- Cine este impotriva?
- Daca se abtine cineva?
In urma votului dumneavoastra a fost ales presedinte al consiliului local domnul Costin Nicolae
(durata manadatului presedintelui de sedinta nu poate fi mai mare3 luni), care preia conducerea
sedintei.
Urmeaza urmatorul pct. de pe ordinea de zi si anume alegerea viceprimarului.
Costin Nicolae – presedinte de sedinta
Va fac cunoscut ca pentru alegeerea viceprimarului se pot face propuneri de catre oricare dintre
consilieri sau de grupuri de consilieri.
Pentru alegerea viceprimarului sunt necesare voturile majoritatii consilierilor in functie, din
randul membrilor acestuia (sintagma “membrilor acestuia” se refera la consilierii locali, membri ai
consiliului local). Alegerea viceprimarului se face prin vot secret, pe durata mandatului consiliului
local. Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a
beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.
Va rog sa faceti propuneri motivate.
Domnul Moldovan Mircea propune pe d-l Fagadar Ioan pentru functia de viceprimar.
Sa luam acordul persoanei in cauza pentru acceptarea candidaturii, sustinerea ei dupa caz si
apoi secretarul sa procedeze la inscrierea numelor in buletinul de vot.
D-l presedinte de sedinta intreaba pe d-l Fagadar Ioan daca accepta candidatura iar acesta declara ca
accepta.

Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt si alte prpuneri. Se constataca nu mai sunt si alte
propuneri si se trece la completarea buletinelor de vot cu o singura propunere si anume d-l Fagadar
Ioan.

Se procedeaza la exercitarea votului secret pentru alegerea viceprimarului.
Dupa exercitarea votului comisia de validare desface urna si se numara voturile.
In urma numararii voturilor se constata urmatoarele:
Voturi exprimate: 10
Voturi “pentru”: 10
Voturi nule: 0
Ca urmare a votului d-l Fagadar Ioan a fost ales viceprimar al comunei Blajel cu un numar de 10
adoptandu-se Hotararea nr.5.
Sa felicitam viceprimarul si sa-i uram multa sanatate, putere de munca si succes in noua activitate.
D-l Fagadar Ioan – viceprimar nou ales
Nu pot sa zicdecat ca va multumesc tuturor pentru sprijinul acordat.
Propun sa trecem la pct.7 al ordinii de zi si anume aprobarea:numarului si componneta comisi de
specialitate pe principalele domenii de activitate.
In conformitate cu prevederile art.15 din O.G nr.35/2002, consiliul local pentru buna
desfasurare a activitatii stabilieste si organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de
activitate. Un consilier poate fcae parte din 1-3 comisii dintre care una este comsia de baza.
Indemnizatia de sedinta se va achita numai pentru acticvitataea de baza.
Se propune un numar de 3 comisii cu urmatoarea denumire si componenta:
1. Comisia pentru agricultura, activitati economice – financiare sociala, amenajarea
teritoriului si urbanism:
- Costin Nicolae
- Fagadar Ioan
- Vandor Mihai
- Moldovan Mircea
- Mihut Bogdan
2. Comia pentru activitati sociale culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, juridica si
de disciplina:
- Virca Ioan
- Mihut Bogdan Ioan
- Hancu Gheorghe
3. Comisia pentru munca si protectie socila, protectie copii, tineret si sport, protectia
mediului si turism:
- Horhoi Romanut
- Vandor Cosmin Gheorghe
- Fogorosi Stefan
Se supune la vot:
- Cine este pentru?
- Cine este impotriva?
- Daca se abtine cineva?
Consiliul local adopta in unanimitate propunerile facute, adoptandu-se in acest sens Hotararea nr.6.
Costin Nicolae - presedinte de sedinta
Propun sa trecem la punctul 8 al ordini de zi si anume depunerea juramantului de catre primarul ales si
validat.
Se da citire sentintei civile nr.341/23.06.2016 pronuntata de Judecatoria Medias in dosarul
nr.1757/257/2016.

Dupa prezentarea sentintei, cei prezenti in sala se ridica iar d-l Marginean Marius da citire
juramantului de credinta prevazut lege si semneaza in fata Consiliului local acest juramant.
Este invitat d-l primar Marginean Marius si d-l prefect Roman Cristian sa ia cuvantul.
Ca urmare a faptului ca au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, se declara sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta
Costin Nicolae

Secretar delegat
Aldea Ioana

