ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA SCÎNTEIEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL ,
Încheiat astăzi 23.06.2016 în şedinţa de constituire a Consiliului local al Comunei
Scînteieşti
În conformitate cu prevederile art.1, alin.(1) din Anexa 1 la Regulamentul-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002 aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002 şi art.30, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a avut loc
şedinţa de constituire a Consiliului local al Comunei Scînteieşti, în urma alegerilor locale din
data de 05.06.2016, şedinţă convocată prin Ordinul Prefectului Jud.Galaţi nr. 214/22.06.2016
La şedinţă sunt prezenţi următorii consilieri aleşi la alegerile din 05.06.2016 :
Numele şi prenumele consilierului local

Formaţiunea politică care l-a
propus
BASARAB SEVERIN
PNL
CIUCUR ELENA
PSD
DAMIAN NELU
PNL
GOLEANU MARIANA
PSD
ILIE IULIAN CIPRIAN
PNL
IZVORANU COSTEL
PSD
IZVORANU MIHAELA LENUTA
PSD
NAZARE VASILE
ALDE
NEGRAIA MIOARA
PSD
PAUN VALERICA
PSD
ROMAN MARINELA
PNL
La şedinţă participă d-na Ghiţău Mirela Lorelei reprezentanta Instituţiei Prefectului
jud.Galaţi ;
Secretarul comunei Scînteieşti face prezenţa consilierilor aleşi prezenţi la şedinţă
informând-o pe d-na Ghiţău Mirela Lorelei că toţi cei 11 consilieri declaraţi aleşi la alegerile
locale din 05.06.2016 sunt prezenţi cu menţiunea că dl Izvoranu Costel vine ca şi consilier
supleant în locul d-lui Bute Ghiorghe ce a fost ales primar şi a renunţat în scris la funcţia de
consilier local prin adresa PSD Galaţi nr. 177/16.06.2016.
Şedinţa fiind legal constituită prin asigurarea prezenţei a mai mult de 2/3 din numărul
consilierilor declaraţi aleşi d-na Ghiţău Mirela Lorelei-reprezentantul Instituţiei Prefectului
Jud.Galaţi felicită consilierii declaraţi aleşi pentru succesul obţinut în urma alegerilor,
informând cu privire la scopul şedinţei .
Secretarul comunei Scînteieşti, arată că lucrările şedinţei vor fi preluate de cel mai în
vârstă consilier declarat ales, dna Ciucur Elena, însoţită de doi dintre cei mai tineri consilieri
declaraţi aleşi-dna Izvoranu Mihaela Lenuţa şi d-na Roman Marinela
Pagină 1 din 4

Se trece la primul punct pe ordinea de zi : alegerea comisiei de validare.
Domna Ciucur Elena , preşedinte de vârstă arată că pentru validarea
mandatelor de consilieri declaraţi aleşi este necesară constituirea unei comisii de validare,
formată din 3- 5 membri, comisie ce este aleasă pentru întreg mandatul. În acest sens,
propune ca numărul de membri să fie stabilit la 3, propunere care este aprobată cu 11 voturi
pentru. În continuare, solicită să se facă propuneri pentru constituirea comisiei de validare.
Dl Paun Valerica propune ca membru al comisiei de validare pe doamna Goleanu
Mariana.
Supusă la vot, propunerea dlui Paun Valerica este aprobată cu 10 voturi pentru.
Domnul Basarab Severin propune ca membru al comisiei de validare pe doamna
Roman Marinela .
Supusă la vot, propunerea domnului Basarab Severin este aprobată cu 10 voturi
pentru.
Domnul Ilie Iulian Ciprian propune ca membru al comisiei de validare pe domnul
Nazare Vasile.
Supusă la vot, propunerea domnului Ilie Iulian Ciprian este aprobată cu 10 voturi
pentru.
Doamna Ciucur Elena, preşedintele de vârstă, supune aprobării Hotărârea nr. 1
privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor declaraţi aleşi la
alegerile locale din 5 iunie 2016, în următoarea componenţă: doamna Goleanu Mariana,
doamna Roman Marinela şi domnul Nazare Vasile, hotărâre ce este aprobată cu 11 voturi
pentru.
Comisia de validare îşi alege preşedintele în persoana d-nei Goleanu Mariana şi
secretarul comisiei în persoana d-nei Roman Marinela, încheindu-se în cadrul comisiei proces
verbal în acest sens ;
Comisia de validare fiind constituită, se ia o pauză pentru ca aceasta să-şi desfăşoare
activitatea, respectiv să verifice legalitatea alegerii celor 11 consilieri şi să întocmească
raportul de validare.
Se reiau lucrările şedinţei.
Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi: validarea mandatelor consilierilor declaraţi
aleşi.
Comisia de validare a mandatelor consilierilor aleşi, îşi prezintă raportul prin doamna
Goleanu Mariana, preşedintele comisiei de validare, din care rezultă că nu s-au constatat
încălcări ale prevederilor legale şi nici cazuri de incompatibilităţi, propunând validarea
mandatelor celor 11 consilieri declaraţi aleşi.

In timpul desfăşurarii şedintei se prezintă dna judecător Andreea ARHIP, care ia
act de absenta dlui Bute Ghiorghe dar care dă citire sentinţei de validare a acestuia în
funcţia de primar, respectiv sentinţa 11264/233/2016. De asemenea, dna judecător
specifică faptul că domnul primar trebuie sa depună jurământul în proxima şedinţă a
consiliului local.
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În continuare, se trece la validarea mandatelor de consilieri aleşi, în ordine alfabetică:
se supune la vot propunerea de validare a mandatului de consilier al d-lui
Basarab Severin, propunere care este aprobată cu 10 voturi pentru
(consilierul în cauză nu votează);
se supune la vot propunerea de validare a mandatului de consilier al doamnei
Ciucur Elena, propunere care este aprobată cu 10 voturi pentru
(consilierul în cauză nu votează);
se supune la vot propunerea de validare a mandatului de consilier al d-lui
Damian Nelu, propunere care este aprobată cu 10 voturi pentru
( consilierul în cauză nu votează);
se supune la vot propunerea de validare a mandatului de consilier al doamnei
Goleanu Mariana, propunere care este aprobată cu 10 voturi pentru
(consilierul în cauză nu votează);
se supune la vot propunerea de validare a mandatului de consilier al d-lui
Ilie Iulian-Ciprian, propunere care este aprobată cu 10 voturi pentru
(consilierul în cauză nu votează) ;
se supune la vot propunerea de validare a mandatului de consilier al d-lui
Izvoranu Costel, propunere care este aprobată cu 10 voturi pentru
(consilierul în cauză nu votează) ;
se supune la vot propunerea de validare a mandatului de consilier al domnei
Izvoranu Mihaela-Lenuta, propunere care este aprobată cu 10 voturi pentru
(consilierul în cauză nu votează) ;
se supune la vot propunerea de validare a mandatului de consilier al d-lui
Nazare Vasile, propunere care este aprobată cu 10 voturi pentru
(consilierul în cauză nu votează);
se supune la vot propunerea de validare a mandatului de consilier al doamnei
Negraia Mioara, propunere care este aprobată cu 10 voturi pentru
(consilierul în cauză nu votează);
se supune la vot propunerea de validare a mandatului de consilier al d-lui
Păun Valerică, propunere care este aprobată cu 10 voturi pentru
( consilierul în cauză nu votează);
se supune la vot propunerea de validare a mandatului de consilier al doamnei
Roman Marinela, propunere care este aprobată cu 10 voturi pentru
(consilierul în cauză nu votează);
În urma validării tuturor celor 11 mandate de consilieri declaraţi aleşi, doamna Ciucur
Elena, preşedintele de vârstă, supune aprobării Hotărârea nr. 2 privind validarea mandatelor
de consilieri declaraţi aleşi, hotărâre ce este aprobată cu 11 voturi pentru.
În urma validării mandatelor, se trece la depunerea jurământului de către consilierii
aleşi.
Secretarul Comunei Scînteieşti, dna Mihaela PIETRARU, dă citire jurământului, după
care consilierii validaţi prezenţi la şedinţă se prezintă în ordine alfabetică în faţa unei mese
special amenajate şi depun jurământul cu mâna pe Constituţie şi Biblie.

Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi: declararea ca legal constituit a Consiliului
Local al Comunei Scînteieşti, judeţul Galaţi.
Supusă la vot, Hotărârea nr. 3 privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local
al oraşului Bereşti, judeţul Galaţi este aprobată cu 11 voturi pentru.
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Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi: alegerea preşedintelui de şedinţă.
Doamna Ciucur Elena, preşedintele de vârstă, arată că, pentru desfăşurarea în
continuare a lucrărilor şedinţei de constituire este necesară desemnarea unui preşedinte de
şedinţă, care va conduce lucrările şedinţelor Consiliului Local al comunei Scînteieşti pentru
următoarele 3 luni şi solicită să se facă propuneri în acest sens.
Domnul consilier Păun Valerică propune ca preşedinte de şedinţă pe doamna Ciucur
Elena .
Domnul Basarab Severin propune ca preşedinte de şedinţă pe dl Nazare Vasile.
Se supune la vot propunerea domnului consilier Păun Valerică, privind desemnarea ca
preşedinte de şedinţă a doamnei consilier Ciucur Elena, propunere care este votata cu 6 voturi
„pentru”
Se supune la vot propunerea domnului consilier Basarab Severin, privind desemnarea
ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier Nazare Vasile, propunere care este votata cu 4
voturi „pentru”
Doamna consilier Ciucur Elena, preşedintele de vârstă, dă citire Hotărârii nr. 4
privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi o supune aprobării Consiliului Local, hotărâre care
este aprobată cu 6 voturi pentru, lucrările şedinţei urmând a fi conduse pentru următoarele 3
luni de doamna Ciucur Elena.
Se trece la punctul 5 pe ordinea de zi: alegerea viceprimarului.
Dna secretar prezinta domnilor consilieri Regulamentul de organizare si functionare a
consiliului local,in special modul de alegere a viceprimarului.
Domnul Ilie Iulian Ciprian spune ca trebuie respectata legea.
Doamna secretar aminteste domnilor consilieri ca acest regulament a fost aprobat de
consiliul local
Dl Ilie spune ca nu mai e valabil pentru actualul consiliu local.
Doamna Ghiţău Mirela, reprezentantul Instituţiei Prefectului, spune ca dumneai până
aici şi-a făcut datoria, mai departe e atributul consilierilor locali şi îi felicită pentru obţinerea
mandatelor şi pentru modul cum s-a desfăşurat şedinţa până în acel moment.
Dna Ciucur propune amânarea hotărârii privind alegerea viceprimarului.
Dl Ilie întreabă care este motivul
Dl Păun spune ca nu sunt hotărâţi pe cine desemnează pentru această funcţie.
Dl Ilie: din prima zi începeţi aşa
Dna Ciucur: amânăm pana la urmatoarea sedinta, cand depune juramantul dl primar
Dl Paun: avand in vedere ca nu s-a ales viceprimarul nici hotararea nr 6 nu poate fi
supusa aprobarii, avand stransa legatura ce aceasta. In acest sens, propun amanarea dezbaterii
proiectelor de hotarari nr, 5 si 6 pentru sedinta urmatoare.
Dna preşedintă supune la vot: 6 voturi „pentru” ; 5 voturi „împotrivă”
Dl Ilie: din momentul de fata regulamanetul a cazut clar; sa nu veniti cu chestia asta
Dl Basarab: ce era greu să mergem înainte?
Dna preşedintă declară şedinţa închisă.
Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal.
PRESEDINTE ,

SECRETAR,

 …………………………….……

 …………………………….

Elena CIUCUR

Mihaela PIETRARU

Pagină 4 din 4

