ROMANIA
JUDETUL vAr-c=R
COMUNA COSTESTI
CONSILIUL LOCAL
PROCES _ VERBAL

incheiat astdzi 27 iunie 2016 in gedin{a de constituire a consiliului local

9i

validarea alegerii primarului.
La gedinla ordinard a consiliului local participd din partea lnstitu{iei Prefectului -

Judelul Vdlcea, dl. Papa Laurenliu gi dl. Rdduca lon, delegati ai Prefectului 9l dl
Pegtereanu Toma Marius, primarul ales in data de 5 iunie 2016, precum gi Butoi
Dumitru, Bordscu Vasile, Stoican lon, Stdnescu Nicolae, Milosteanu lon, Ungureanu
lon, Enescu llie, Coca Grigore, Coca Daniela, Nechersu Victor, Pavel Toma Bogdan gi
Crdcand Corneliu Adrian, consilieri.
in deschiderea lucririlor are cuvAntul Rdduca lon, reprezentantul lnstitu(iei
Prefectului - Judelul Vdlcea, care prezintd ordinul Prefectului nr.26712016 al Prefectului
Judetului VAlcea, privind convocarea consilierilor alegi 9i a primarului ales.
Dl. Rdduca lon aratd cd aceastd gedinla are drept scop validarea mandatelor de
consilieri gi prezentarea rezultatului validdrii alegerii primarului in camera de consiliu de
cdtre judecdtorul desemnat de pregedintele Judecdtoriei Horezu. De asemenea se face
precizarea cd prin vot secret al majoritdfii consilierilor in funclie se va face alegerea
viceprimarului gi validarea mandatului de consilier al primului supleant aflat pe lista
partidului din care face parte primarul.
Se specificd de asemenea cd, consiliul local igi alege dintre membrii sdi pe
intreaga duratd a mandatului o comisie de validare gi comisii de specialitate in
principalele domenii de activitate.
ln continuare se face o prezentare a consilierilor alegi. Se mentioneazd ca dl
Popescu Valeriu consilier ales pe listele PNL nu este prezent. Din datele prezente se
constatd cd cel mai in vArstd consilier este dl. Stoican lon, care va conduce lucrdrile in
continuare asistate de cdtre dl. Pavel Toma Bogdan 9i dl. Bordscu Vasile.
Dl. Stoican lon, pregedintele de vArstd al gedinlei prezinta ordinea de zi a
adundrii, respectiv:
1.- Alegerea comisiei de validare;
2.- P rezentarea rezu ltatu lu i valid drii alegeri i prirna ru u i ;
3.- Validarea mandatelor consilierilor alegi;
4.- Depunerea jurdmdntului de cdtre consilieri gi constituirea consiliului local;
5.- Alegerea pregedintelui de gedinla a consiliului local;
6.- Depunerea jurdm6ntului de cdtre primar;
7.- Alegerea viceprimarului;
B.- Aprobarea numdrului gi componen{ei comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate;
9.- Aprobarea programului principalelor ac{iunii ce urmeazd a se realiza in
localitate in anul 2016.
Se trece la primul punct pe ordinea de zi, respectirr.alegerea comisiei de validare.
Dl. Butoi Dumitru propune ca din aceastd comisie sd facS parte dl. Enescu llie,
dl. Milosteanu lon propune pe dl. Stdnescu Nicolae, iar dl. Pavel Toma Bogdan
propune pe dl Cracand Corneliu Adrian.
Nu sunt alte propuneri sau contestafii. Se supune la vot componenla comisiei de
validare care este votatd cu unanimitate de voturi.
Se adopta astfel HotdrArea nr.112016
I

Se trece la urmdtorul punct pe ordinea de zi , se dd cuvAntul dl. Rdduca lon
reprezentantul Prefectului pentru a prezenta rezultatul alegerii primarului. Se prezintd
Sentinta civild nr. 537 din 22 iunie 2016 a Judecdtoriei Horezu, prin care se valideazd
alegerea primarului in persoana dl. Pegtereanu Toma Marius.
Avdnd in vedere cd alegerea dl. Pegtereanu Toma Marius, ca primar, a fost
validata iar acesta a fost ales gi consilier, dl. Stoican lon, pregedintele de gedinld, ii
solicitd sd prezintd in fala consiliului local opliunea pentru una din funclii. Dl.
Pegtereanu Toma Marius opteazd pentru funclia de primar, opliune adusd la cunogtinla
comisiei de validare in vederea invaliddrii mandatului de consilier al dl. Pegtereanu
Toma Marius, 9i validarea primului supleant pe lista partidului pe care a candidat
primarul, respectiv doamna Coca Daniela.
in continuare se inviti comisia de validare sd-gi aleagd un pregedinte 9i un
secretar 9i sd examineze legalitatea fiecdrui consilier in vederea supunerii in consiliu a
validarii sau invaliddrii motivate a mandatelor.
Comisia igi alege ca pregedinte pe dl. Stdnescu Nicolae , iar ca secretar pe dl.
Enescu llie.
Se trece la examinarea legalitalii alegerii fiecdrui consilier. Se mentioneazd cd
dl. Popescu Valeriu consilier ales pe listele PNL nu este prezent.
Dupa examinarea legalitdlii alegerii fiecdrui consilier de cdtre comisia de validare
se dd cuvdntul dl Stoican lon care prezintd plenului propunerile de validare. Se reline
faptul cd nu voteazd consilierul al cdrui mandat este supus votului. Se supun la vot
mandatele de validare pentru fiecare consilier in parte, astfel;
- pentru dl. Bordscu Vasile, voleazd,,pentru" un numdr de 11 consilieri;
- pentru dl. Butoi Dumitru, voteazd ,,pentru" un numdr de 11 consilieri;
- pentru dl. Coca Grigore, voteazd ,,pentru" un numdr de 11 consilieri;
- pentru d-na Coca Daniela, voteazd ,,pentru" un numdr de 11 consilieri;
- pentru dl. Crdcand Corneliu Adrian, voteazd,,pentru" un numdr de 11 consilieri;
- pentru dl. Enescu llie, voteazd ,,pentru" un numdr de 11 consilieri;
- pentru dl. Milosteanu lon, voteazd ,,pentru" un numdr de 11 consilieri;
- pentru dl. Nechersu Victor, voteazd,,pentru" un numdr de 11 consilieri;
- pentru dl. Pavel Bogdan Toma, voleazd,,pentru" un numdr de 11 consilieri;
- pentru dl. Popescu Valeriu, voleazd,,pentru" un numdr de 12 consilieri;
- pentru dl. Stdnescu Nicolae, voleazd,,pel'rtru" un numdr de 11 consilieri;
- pentru dl. Stoican lon, voteazd ,,pentru" un numdr de 11 consilieri;
- pentru dl. Ungureanu lon, voteazd ,,pentru" un numdr de 11 consilieri;
Fiind validate numdrul prevdzut de lege a mandatelor, respectiv, 13, se declard
constituit Consiliul Local al comunei Costegti.
Se adoptd astfel HotdrArea nr. 212016 privind validarea alegerii consilierilor
locali.
Se trece in continuare la depunerea jurdmAntului de cdtre consilieri. Se ia act de
absenta domnului Popescu Valeriu gi se hotdrdgte ca acesta sd depund jurdmdntul in
prima gedin{d de lucru a consiliului local. Se menlioneazd cd, consilierul care refuzd sd
depund jurdmdntul este considerat demisionat de drept.
Doamna Predoiu Bucura Liliana, de citire textului jurdmAntului dupd care
consilierii valida{i, in ordine alfabeticd rostesc cuvAntul ,,JUR" 9i semneazd jurdmAntul
datAndu-|. Dupd depunerea jurdmAntului dl. Stoican lon declard legal constituit Consiliul
Local al comunei Costegti.
Se adoptd astfel hotdrdrea nr.312016.
ln continuare se procedeazd la alegerea pregedintelui de gedintd a consiliului
local. Este ales pregedinte de gedin!d, cu votul deschis al majoritatii consilierilor in
funclie dl. Stoican lon.
Se adopti astfel hotdrArea nr.412016.
Dl Stoican lon, pregedintele de gedinla invitd pe dl. Pegtereanu Toma Marius,
primarul a cdrui alegere a fost validatd in fa{a consiliului local care depune jurdmAntul

prevezut la art. 32 alin 1 din Legea nr.21512001, republicatd, modificatd gi completatd
ulterior. Dupd depunerea jurdmAntului, primarul dateazd gi semneazd textul acestuia iar
pregedintele de gedintd il declard investit in func{ie.
Pentru alegerea viceprimarului, pregedintele de gedinta informeazd consiliul local
despre prevederile Legii nr.21512001, republicatd, modificata qi completatd ulterior, cu
privire la alegerea viceprimarului, propundnd sd se confeclioneze atAtea buletine de vot
pentru alegerea viceprimarului c6!i consilieri sunt, pe care vor fi treculi candidali
propugi, urmAnd ca fiecare consilier sd voteze tdind numele candida{ilor care nu ii
convine, rdmAnAnd pe buletin netdiat numele candidatului pe care il sustine. Aceste
buletine se vor introduce in urna special confecfionatd, se vor verifica in fa{a consiliului
9i va fi declarat ales viceprimar candidatul care are cele mai multe voturi valabile, fdri
insd a avea mai pu{ine de numdrul majoritdtii consilierilor in funclie, adicd 7. AvAnd in
vedere ci votul este secret se solicitd mai multd atenlie 9i seriozitate, problema fiind
foarte importantd.
Se intreabd plenul Consiliului Local dacd au alte propuneri care sd respecte
caracterul secret al votului. Nu sunt propuneri"
Se fac propuneri pentru alegerea viceprimarului.
Dl. Butoi Dumitru propune sd fie trecut pe buletinul de vot pentru alegerea
viceprimarului pe dl. Bordscu Vasile
Nu mai sunt alte propuneri.
in urma votului secret se constata ca dl. Bordscu Vasile a avut un nr. de 12 voturi
,,pentru". Se constati cd dl. Bordscu Vasile are un numdr suficient de voturi pentru a fi
ales viceprimar, reprezentAnd majoritatea cerutd de lege gi se declard ales viceprimar al
comunei Costegti dl Bordscu Vasile.
Se adoptd astfel hotdrarea nr.512016.
Pentru organizarea comisiilor pe domenii de specialitate pregedintele de gedinta
informeaza Consiliul Local al comunei Costegti cu privire la prevederile ar1. 54 din
Legea nr. 21512001 privind administra{ia publica locald, republicatd, modificatd gi
completatd ulterior gi ale art. 15 din Legea 67312002 privind aprobarea Ordonanlei
Guvernului nr. 3512002 pentru aprobarea Regulamentului cadrul de organizare gi
Functionare a consiliului local.
Se precizeazd cd din aceste comisii nu pot face parte decat consilierii, cu
excep{ia viceprimarului gi se propune constituirea unui numdr de trei comisii, dupd cum
urmeazd'.

1.- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget - finanfe,
administrarea domeniului public ai privat al localitdlii, agriculturd, gospoddrie comunald,
protec{ia mediului, servicii gi comert, formatd din 5 membrii;
2.- Comisia pentru invalamant, culte, sdndtate, culturd, proteclie sociald, activitali
sportive 9i de agrement, formati din 5 membrii;
3.- Comisia pentru administrarea publicd locald, juridicd, apdrarea ordinii 9i linigtii
publice, a drepturilor cetdlenilor, formata din 3 membrii.
Nu sunt alte propuneri in vederea constituirii altor comisii.
Se fac propuneri pentru constituirea Comisiei pentru programe de dezvoltare
economico-sociald, buget finante, administrarea domeniului public ai privat al
localitdtii, agriculturd, gospoddrie comunald, protec{ia mediului, servicii gi comer! dupa
cum urmeazd:
- dl. Butoi Dumitru propune ca membru al acestei comisii pe dl. Enescu llie
- dl. Butoi Dumitru propune ca membru al acestei comisii pe dl. Stoican lon
- dl. Butoi Dumitru propune ca membru al acestei comisii pe dl. Bordscu Vasile
- dl. Cracand Corneliu propune ca membru al acestei comisii pe dl. Pavel Bogdan
- dl. Butoi Dumitru propune ca membru al acestei comisii pe dl. Stdnescu Nicblae
Nu mai sunt alte propuneri sau alte contestatii
Se supune la vot componenta acestei comisii, componenld care este votatd cu
votul unanim al consilierilor.

Se fac propuneri pentru constituirea Comisiei pentru invdldmant, culte, sdndtate,
culturd, protec{ie sociald, activitdti sportive 9i de agrement, dupd cum urmeazd:
- dl. Butoi Dumitru propune ca membru al acestei comisii pe dl. Ungureanu lon
- dl' Butoi Dumitru propune ca membru al acestei comisii pe d-na Coca Daniela
- dl. Pavel Bogdan propune ca rnembru al acestei comisii pe dl. Crdcand Corneliu
- dl. Stoican lon propune ca membru al acestei comisii pe dl. popescu Valeriu
- dl' Butoi Dumitru propune ca membru al acestei comisii pe dl. Milosteanu lon
Se fac propuneri pentru constituirea Comisiei pentru administrarea publicd locald,
juridicd, apdrarea ordinii gi linigtii publice, a drepturilor cetdfenilor, dupd cum
urmeazd:
- dl. Stoican lon propune ca membru al acestei comisii pe dl. Coca Grigore
- dl. Enescu llie propune ca membru al acestei comisii pe dl. Nechersu Victor
- dl. Enescu llie propune ca membru al acestei comisii pe dl. Butoi Dumitru.
Nu mai sunt alte propuneri sau alte contestalii
Se supune la vot componenta acestei comisii, componenld care este votatd cu
votul unanim al consilierilon.
Dl Stoican lon, pregedintele de gedintd, precizeazd cd atribu!iunile, sarcinile gi
func{ionarea acestor comisii se vor stabirii de cdtre consiliul local prin regulamentul ce
se va adopta intr-o gedinta viitoare a consiliului local.
Se supune la vot constituirea in ansamblu a comisiilor de specialitate ale
consiliului local, componentd care este votatd cu votul unanim al consilierilor in functie.
Se adopta astfel hotdrdrea nr.612016.
Dl. Stoican lon, pregedintele de gedintd invitd pe dl Pegtereanu Toma Marius,
primarul comunei, pentru a prezenta consiliului local programul cu principalele
acliuni ce
urmeazd a fi realizate in anul 201G.
Dl. Pegtereanu Toma Marius, primarul comunei, prezintd plenului consiliului local
obiectivele ce urmeazd a fi realizate in anul 2016 gi o perspectivi de viitor.
Dl. Stoican lon, pregedintele de gedinta supune votului consiliului local programul
privind principalele actiuni ce urmeazd a fi realizate in anul 2016, program
care este
adoptat cu votul unanim al consilierilor.
Se adoptd astfel hotdrdrea nr.712016.
Dl. Stoican lon, pregedintele de gedin!d, anunld epuizarea problemelor inscrise
pe ordinea de zi gi declard gedin{a de constituire a consiliului local inchisa.
Se voteazd cu unanimitate de voturi incheierea lucrdrilor gedinlei.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare, din
care unul va fi inaintat lnstitutiei Prefectului - Judetul V6lcea.
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