ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎRȘCOVENI
PROCES – VERBAL
Incheiat astazi 23.06.2016
Privind desfăşurarea şedinţei de constituire a Consiliului Local al comunei Pîrșcoveni ales la data
de 5 IUNIE 2016

Inainte de deschiderea sedintei, doamna secretar propune celor prezenti ascultarea Imnului
de Stat al Romaniei , dupa care prezinta pe reprezentantii Institutiei Prefectului Olt.
Deschiderea şedinţei de constituire a Consiliului Local al Comunei PÎRȘCOVENI
se face de catre reprezentantul Prefectului judeţului Olt , Truica Georgiana si Geanta Valentin
care precizeaza urmatoarele:
Doamnelor și domnilor , Domnule primar şi stimați invitaţi,
Având în vedere Ordinul Prefectului judeţului Olt nr .141 din 17.06.2016 privind
convocarea Consiliului Local al Comunei Pîrșcoveni în şedinţa de constituire, astăzi 23 iunie
2016, ne-am întrunit în şedinţa de constituire a noului Consiliu local al Comunei Pîrșcoveni care
a fost ales la data de 05.06.2016.
În conformitate cu prevederile art. 30. alin. 2 din Legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal constituită dacă sunt
prezenţi cel puţin 2/3 din numărul consilierilor aleşi.
Absenta consilierilor de la şedinţa de constituire este considerata motivata daca se face
dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut
imposibila prezenta acestora, a unei deplasări in străinătate in interes de serviciu sau a unor
evenimente de forţa majora.
La şedinţă sunt prezenţi un număr de 13 consilieri din cei 13 aleşi la data de 5 iunie
2016.
1. MATEI MARIAN
PSD
2. PĂTRAȘCU DORIN STELIAN
PSD
3. VĂRZARU GEORGE
PSD
4. PREDA EMILIAN DĂNUȚ
PSD
5. CHERA VERGIL
PSD
6. MITROI ȘTEFĂNEL
PSD
7. BADEA ȘTEFAN
PSD
8. PĂUN IONEL
PSD
9. DUMITRA FLORIN
PSD
10. TĂNASIE ȘTEFAN
PSD
11. CHIVU MARCELA
PSD
12. POSTOLACHE ION
PNL
13. DUMITRA OVIDIU
PNL
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Ca invitaţi la şedinţa de constituire a consiliului local participă angajatii primariei si
cetateni din comuna.
La această şedinţă de constituire participă, fiind convocat, şi primarul ales domnul Matei
Dumitru Dănuț
Conform prevederilor art. 31. alin. I din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, lucrările şedinţei sunt conduse de
cel mai în vârstă consilier asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri;
Din analiza datelor personale ale consilierilor rezultă că cel mai în vârstă consilier este
domnul Badea Ștefan in varsta de 55 de ani , iar cei mai tineri consilieri sunt: domnul Pătrașcu
Dorin Stelian in varsta de 36 de ani si Preda Emilian Dănuț in varsta de 37 de ani.
Președintele de vârstă prezintă proiectul ordinii de zi :
1. Alegerea comisiei de validare :
2. Validarea mandatelor de consilieri locali aleşi :
3. Constituirea consiliului local;
4. Alegerea preşedintelui de şedinţă al consiliului local;
5. Prezentarea rezultatului validarii mandatului primarului Matei Dumitru Dănuț si
depunerea juramantului
6. Alegerea viceprimarului
7. Stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de
activitate.
și supune la vot aprobarea ordinii de zi .
Se supune la vot deschis, prin ridicarea mâinii, proiectul ordinii de zi:
13 pentru :
Cu un număr de 13 voturi pentru proiectul ordinii de zi a fost aprobat.
Potrivit prevederilor art. 3 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr.673/2002, vom lua o pauză de 15 minute.
În timpul pauzei, s-au constituit grupurile de consilieri, iar secretarul unităţii administrativteritoriale a prezentat preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor
declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor, primite de la biroul electoral de circumscripţie , însoţite,
de opţiunea scrisă a domnului Matei Dumitru Dănuț ales in functia de primar,
Prin adresa nr.589/21 06.2016 a Filialei Judetene PSD Olt a fost comunicat faptul că toți
candidații PSD care au fost declarați aleși consilieri locali precum și toți suplenații de pe lista
sunt membri ai Partidului Social Democrat .
Prin adresa nr. 176/18.06.2016 a Filialei PNL Olt, se confirma în vederea validării faptul
ca domnii Postolache Ion ,poziția nr.1 și Dumitra Ovidiu,poziția nr.2 din listă sunt membri ai
Partidului Național Liberal .
Dupâ revenirea din pauza , continua desfăşurarea lucrărilor şedinţei de constituire a
consiliului local . Preşedintele de vârstă trece la primul punct al ordinii de zi , dand citire
prevederilor art. 31 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locala,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care precizeaza ca pentru validarea
mandatelor, consiliile locale aleg prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa
de constituire, dintre membrii lor, pe intreaga durata a mandatului, o comisie de validare
compusă dintr-un număr de 3 sau 5 consilieri care are rolul de a examina legalitatea alegerii
fiecărui consilier şi care propune consiliului validarea sau invalidarea mandatului fiecărui consilier
local.Comisia de validare trebuie să reflecte, pe cât posibil, configuraţia politică a consiliului;
validarea sau invalidarea se face cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana a
cărui mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
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Propune formarea unei comisii de validare formată din 3 consilieri .
Supune la vot numărul de consilieri propus pentru comisia de validare.
13 pentru :
Preşedintele de vârstă solicita să se facă propuneri nominale :
Domnul Badea Ștefan face urmatoarele propuneri nominale:
Vărzaru George, Păun Ionel și Dumitra Ovidiu .
Domnul Dumitra Ovidiu refuză propunerea .
Domnul Badea Ștefan propune pe domnul Pătrașcu Dorin Stelian .
S-au supus la vot propunerile făcute :
13 pentru;
0 împotrivă;
Comisia de validare işi aleage un preşedinte in persoana domnului Vărzaru George şi
un secretar in persoana domnului Păun Ionel
Odată cu alegerea comisiei de validare se adoptă şi prima hotărâre a Consiliului local. Hotărârea
nr.1 a Consiliului Local al Comunei Pîrșcoveni;
Secretarul unitatii administrativ teritoriale prezinta dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi
pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la Biroul electoral de
circumscripţie nr.69 Pîrșcoveni (art. 3, alin. 2 din Regulamentul aprobat prin Ordonanţa
Guvernului nr. 35/2002),comisiei de validare.
Se ia o pauză pentru a da posibilitatea comisiei de validare să verifice legalitatea alegerii
consilierilor şi să-şi întocmească raportul.
Dupa revenirea din pauza , continua desfăşurarea lucrărilor şedinţei de constituire a
consiliului local . Preşedintele de vârstă trece la punctul 2 al ordinii de zi: Validarea mandatelor
consilierilor locali
Da cuvântul domnului Vărzaru George preşedintele comisiei de validare pentru a
prezenta raportul cu privire la validarea sau invalidarea alegerii consilierilor cu motivarea
propunerilor de invalidare.
Se supun la vot propunerile comisiei, separat pentru fiecare consilier:
BADEA ȘTEFAN
• 12 pentru ;
• 0 împotriva;
• 0 abţineri.
CHERA VERGIL
• 12 pentru ;
• 0 împotriva;
• 0 abţineri.
CHIVU MARCELA
• 12 pentru ;
• 0 împotriva;
• 0 abţineri.
DUMITRA FLORIN
• 12 pentru ;
• 0 împotriva;
• 0 abţineri.
DUMITRA OVIDIU
• 12 pentru ;
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• 0 împotriva;
• 0 abţineri.
MATEI MARIAN
• 12 pentru ;
• 0 împotriva;
• 0 abţineri.
MITROI ȘTEFĂNEL
• 12 pentru ;
• 0 împotriva;
• 0 abţineri.
PĂTRAȘCU DORIN STELIAN
• 12 pentru ;
• 0 împotriva;
• 0 abţineri.
PĂUN IONEL
• 12 pentru ;
• 0 împotriva;
• 0 abţineri.
POSTOLACHE ION
• 12 pentru ;
• 0 împotriva;
• 0 abţineri.
PREDA EMILIAN DĂNUȚ
• 12 pentru ;
• 0 împotriva;
• 0 abţineri.
TĂNASIE ȘTEFAN
• 12 pentru ;
• 0 împotriva;
• 0 abţineri.
VĂRZARU GEORGE
• 12 pentru ;
• 0 împotriva;
• 0 abţineri.
Validarea alegerii consilierilor face obiectul celei de a doua hotărâri a consiliului local,
Hotărârea nr 2
Lucrările şedinţei de constituire a consiliului local continua cu trecerea la punctul 3 al
ordinii de zi: Depunerea jurământului de către consilierii locali ;
Consilierii ale căror mandate au fost validate au depus în faţa consiliului, jurământul
care a fost citit de catre -secretarul unităţii administrativ-teritoriale Pîrșcoveni , după care fiecare
consilier, în ordine alfabetică, a pus mâna pe Constituţie şi. pe Biblie şi a rostit cuvântul
"JUR".Textul jurământului s-a semnat în două exemplare de către consilieri, din care unul se
păstrează la dosarul de validare.
După depunerea jurământului de catre consilieri a căror alegere a fost validată,
preşedintele de vârstă supune la vot proiectul Hortărârii nr.3 privind constituirea Consiliului local
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• 13 pentru ;
• 0 împotrivă ;
• 0 abțineri ;
Având în vedere rezultatul votului , proiectul Hotărârii nr.3 privind constituirea Consiliului
Local al comunei Pîrșcoveni a fost adoptat, iar Consiliul Local al comunei Pîrșcoveni este legal
constituit ..
Declararea constituirii Consiliului Local reprezintă cea de a treia hotărâre a consiliului
local Hotărârea nr.3
Lucrările şedinţei de constituire a consiliului local continua cu trecerea la punctul 4 al
ordinii de zi : Alegerea președintelui de ședință .
Conform art. 35, alin. I din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local alege, cu majoritate simplă,
pentru o perioadă de cel mult 3 luni, un preşedinte. Vă rog să faceţi propuneri pentru alegerea
acestuia.
Domnul Mitroi Ștefănel îl propune pe domnul Chera Vergil .
Nu mai sunt propuneri.
Supun la vot propunerea făcută :
• 13 pentru ;
• 0 împotriva;
• 0 abţineri.
Alegerea preşedintelui de şedinţă reprezintă cea de a patra hotărâre a consiliului local.
Hotărârea nr.4.

Preşedintele de şedinţa nou ales, domnul Chera Vergil prezidează lucrările şedinţei
consiliului local .
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi : Prezentarea hotărârii judecătorești de validare a
mandatului de primar și depunerea jurământului de către acesta .
Doamna Truica Georgiana , ia cuvantul si da citire sentintei civile nr.815/22.06.2016 din
dosarul de validare al alegerii primarului și solicita domnului MATEI DUMITRU DĂNUȚ sa
depuna juramantul , acesta il depune in fata Consiliului legal constituit cu mana pe Biblie si
Constitutie. Astfel dupa depunerea juramantului si semnarea acestuia , doamna TRUICA
GEORGIANA precizeza ca intrunindu-se toate conditiile de fond si forma cerute de lege, domnul
MATEI DUMITRU DĂNUȚ este primarul Comunei PÎRȘCOVENI .
Domnul primar tine un mic discurs si le multumeste tuturor si promite ca nu îi va
dezamagi. Apoi este felicitat de toti cei prezenti.
Reprezentantii Prefectului se retrag si sedinta continua.

In continuare se trece la punctul 6 al ordinii de zi privind alegerea viceprimarului .
Președintele de ședință propune să se facă propuneri în acest sens pe care să le înscriem pe
buletinele de vot.
Domnul consilier Mitroi Ștefănel propune pe domnul consilier Matei Marian .
Domnul consilier Dumitra Ovidiu propune pe domnul consilier Postolache Ion.
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Se constata ca nu mai sunt alte propuneri . Se arata modelul buletinului de vot si se face
propunerea sa se bareze printr-o linie orizontală numele tuturor candidaților pe care consilierul
nu dorește să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat consilierul pe care dorește să îl aleagă
votantul .
Se trece la votare prin vot secret pe buletine de vot, care au fost numărate după
extragerea acestora din urna sigilata de catre comisia de validare si care a constatat ca s-a
înregistrat următorul rezultat:
Nr.
crt.
1
2

Numele si prenumele

Total voturi

Pentru

Contra

MATEI MARIAN
POSTOLACHE ION

13
13

11
2

2
11

Se supune la vot alegerea viceprimarului comunei Pîrșcoveni în persoana domnului
MATEI MARIAN care a inregistrat un numar de 11 voturi pentru si 2 impotriva.
Având în vedere că s-a întrunit numărul de voturi ”PENTRU” prevăzut de lege, domnul
consilier MATEI MARIAN este ales viceprimar.
Se dă citire Hotărârii nr.5 privind alegerea viceprimarului.
Este felicitat de toti cei prezenti .
Lucrările şedinţei de constituire a consiliului local continua cu trecerea la punctul 7 si
anume Aprobarea numarului , denumirii si componentei comisiilor de specialitate pe diferite
domenii de specialitate din cadrul Consiliului Local Pîrșcoveni .
Fiecare formatiune din cadrul grupurilor politice constituite la nivelul consiliului local
propun membri pentru cele 3 comisii constituite la nivelul consiliului .
I. Comisia pentru agricultură, activităţi economico financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism , protecția mediului și turism , în următoarea componenţă:
Domnul consilier Matei Marian propune consilierii :
1.Chera Vergil
2.Tănasie Ștefan
3.Pătrașcu Dorin Stelian
4.Preda Emilian Dănuț
Domnul consilier Postolache Ion propune pe domnul consilier :
5. Dumitra Ovidiu.
II. Comisia juridică și de disciplină , muncă și protecție social , protecție copii, tineret și
sport, în următoarea componenţă:
Domnul consilier Preda Emilian Dănuț propune consilierii :
1.Matei Marian
2.Chivu Marcela
3.Dumitra Florin
4.Păun Ionel
Domnul consilier Dumitra Ovidiu propune pe domnul consilier :
5.Postolache Ion
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III. Comisia pentru activități social- culturale, culte , învățământ, sănătate și familie juridică
şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, în următoarea componenţă:
Domnul consilier Dumitra Florin propune consilierii :
1.Vărzaru George
2.Mitroi Ștefănel
3.Badea Ștefan
Se supune la vot hotararea cu propunerile facute si se aproba in unanimitate.
Din totalul de 13 consilieri prezenti , au votat pentru 13, împotrivă 0,și s-au abținut
0.Rezultă că Hotărârea nr.6 a fost adoptată.
Din randul lor se aleg poresedintii si secretarii .
Comisia I
1.Chera Vergil - presedinte
2.Tănasie Ștefan -secretar
Comisia II
1. Matei Marian - presedinte
2. Chivu Marcela - secretar
Comisia III
1. Vărzaru George- presedinte
2. Mitroi Ștefănel - secretar
Președintele de ședință anunță că ordinea de zi aprobată a fost epuizată și declară
închise lucrările ședintei .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CHERA VERGIL

SECRETAR COMUNA ,
GHEORGHE CLAUDIA
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