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PROCES-VE,RBAL
Incheiat ast[2i,,23.06.2016 cu ocazia qedinfei de investire a

C onsiliului Local Zilnesti

Participd la Eedinla ca reprezentant din partea Instituliei Prefectului doamna
Oana Iuliana Mihalcea care face pentru inceput unele precizdri privind legislalia
aferentd unei astfel de gedinle gi menfioneazd cd in conformitate cu prevederile legale
menlionate a fost imputernicita sa-l reprezinte pe prefect la Eedinla de constituire a

consiliului local, prin urmare, scopul qedinlei este, deci,constituirea consiliului local
ca urmare alegerilor locale din data de 5 iunie 2016.

Solicit[ sd se prezinte eventualele cereri de retragere a sprijinului politic pentru
candidalii la consiliu local.

Cum potrivit ar1. 30 alin (2) din Legea administraliei publice locale nr.2I5l200l
si art.1 alin (2) din ,,Regulamentul - cadru de organizare si funclionare a consiliilor
iocale " Eedinla este legal constituitd numai dacd la aceasta parlicipi cel pulin doui
treimi din numdrul consilierilor aleqi, roagd pe dl. secretar sd facb apelul nominal al
consilierilor aleEi.

Urmare apelului nominal fbcut de dl. secretar constatd" cd,Ia gedin!6 sunt prezen{i

, 15 consilieri din cei 15 care au fost alegi.
intrucAt la qeclinla parlicipa tofi consilierii aleqi, Eedinla este legal constituitd qi

igi poate incepe lucrdrile.
Prirna parte a;edin{ei de constituire conform afi. 3l alin (1) din Legea

adrninistraliei publice locale nr. 21 512001si art. 3 alin (1) din ,,Regulamentul - cadru
de organizare Ei funclionare a consiliilor locale" urmeazd a fi condusd de cel mai in
vArstd consilier, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri.

Din datele de stare civila ale consilierilor ale;i rezulta ca cel mai in vdrstd

I consilier este domnul Andrei Gheorghe iar cei mai tineri sunt d-ra Apopei Oana Elena
' $i dl. Bursuc Marius - Marian care sunt invitali sd preia conducerea lucrdrilor

9edin1ei.
Se dd cuv6ntul domnului consilier Andrei Gheorghe care propune o pauzd timp

in care dl. secretar Ciubotaru Cezar Georgel va prezenta preqedintelui de vArstd qi

celor doi asistenti :



- dosarele consilierilor declarafi aleqi si pe cele ale supleanlilor lor, asa cum
:cestea au fost primite de la biroul electoral de circumscriplie nr.83 Zdneqll

- dosarul sigilat Ei semnat de preEedintele biroului electoral de circumscriplie si
rnembrii acestuia confindnd.

o procesele verbale model anexa nr.lA pentru alegerea consiliului local
incheiate la nivelul birourilor electorale ale secliilor de votare,

. procesul verbal model anexa 2A pentru alegerea consiliului local,
incheiat la nivelul biroului electoral de circumscriptie,

o eventualele opliuni scrise ale consilierilor declarali alesi care ocupi
funclii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.

Are cuvAntul domnul presedinte de v6rstd pentru a prezenta urmdtorul proiect
a1 ordinii de zi.

1. Alegerea comisiei de validare.
2. Prezentarea procesului verbal incheiat de comisia de validare cu propunerile
de validare sau invalidare a mandatelor consilierilor declarafi aleqi.
3. Validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor ale;i.
{. Depunerea jurimdntului de citre consilierii ale ciror mandate au fost
r alidate.
5. Constatarea consiliului local ca legal constituit.
6. Alegerea preqedintelui de ;edinfd a consiliului local.
7. Prezentarea hotirf,rii judecitoreqti de validare a mandatului primarului
(daci procedura cle validare a fost finalizatd).
8. Depunerea jurirn6ntului primarului (daci mandatul a fost validat)
9. Alegerea viceprimarului.
10. Aprobarea numirului ;i componentei comisiilor de specialitate pe
principalele domenii de activitate.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi prezentat qi este votat cu unanimitate

, dupd care se trece 1a primul punct al acesteia.

1. Alegerea comisiei de validare

Domnul presedinte de qedin{a propune ca in alcdtr-rirea comisiei de validare sd
intre 3 membri si se trece la propuneri.

Domnul Ciocoiu Gheorghe propune pe domnul Dumitru Petru.
Domnul Colobanea Ion propune pe domnul Blaga Gica.
Domnul Blaga Gicd propune pe domnul Toma Ciprian Gheorghip.

I Se supune la vot componenta comisiei de validare aprobatd cu unanimitate de
voturi -15.

Se cere o pauzd pentru a da posibilitatea comisiei de validare sd-;i aleagd prin
vot deschis un preqedinte si un secretar qi sd procedeze la -



Examinarea legalit6!ii alegerii fi ecarui consilier, pe baza dosarelor
consilierilor declarafi alegi si a celorlalte documente primite de la biroul
electoral de circumscriplie,
incheierea procesului verbal cu propunerile de validare sau invalidare a
mandatelor.

i.t ut*a consultdrilor s-a ales ca preqedinte al comisiei de validare dl.
Toma Gheorghila Ciprian, secretar al aceleiasi comisii dl. Blaga Gicd,
membru - Dumitru Petru.

Dupa o pauz6. preqedintele de vArstd propune sa se treacd la al doilea punct de
:: ordinea de zi si anume -
l. Prezentarea procesului verbal incheiat de comisia
de validare sau invalidare a mandatelor consilierilor

Dornnul presedinte al comisiei de validare Dumitru
:rocesului verbal intocmit dupd care se trece la cel de-al
ri si anume -

de validare cu propunerile
declarati aleqi.

Petru este invitat sd dea citire
treilea punct din ordinea de

3. Validarea sau invalidarea mandatelor

Dupa ce clomnul preqedinte face unele precizdri cu referire 1a cAteva reguli
:revdzute de lege cu referire la validarea sau invalidarea mandatelor, se supun votului
ceschis in ordine alfabetica mandatele domnilor consilieri.

Dl. Andrei Gheorghe - validat in funcfia de consilier cu 14 voturi ,,pentru" si 1

,btinere.
D-ra Apopei Oana Elena - validatd in functia de consilier cu 14 voturi

..pentru" si I ablinere.
D-na Atdndsoaiei - Iacob Cristina - Daniela - validatd in functia de consilier

cu 14 voturi ,,pentru" Ei 1 ablinere.
Dl. Blaga Gica - validat in funcfia de consilier cu 14 voturi ,,pentru" si 1

abtinere.
Dl. Bursuc Marius-Marian - validat in functia de consilier cu 14 voturi

..pentru" ;i I ablinere.
Dl. Ciocoiu Gheorghe - validat in funclia de consilier cu 14 voturi ,,pentru" gi

1 ablinere.
Dl. Cioineag E,milian - validat in flunctia de consilier cu 14 voturi ,,pentru" si

i abtinere.
Dl. Ciubotaru Ion - validat in funclia de consilier cu l4 voturi ,,pentru" qi 1

ablinere.
Dl. Colobanea Ion - validat in functia de consilier cu 14 voturi ,,pentru" qi 1

abtinere.
D-na Danila Monica-Maria - validatd in iunclia de consilier cu 14 voturi

,,pentru" qi 1 ablinere.



Dl. Dumitru Petru - validat in functia de consilier cu 14 voturi ,,pentru" qi 1

-::inere.
D-na Moncea Ana - validatd in funclia de consilier cu 14 voturi ,,pentru" qi 1

.:linere.
Dl. Pascaru Decebal- validat in functia de consilier cu 14 voturi ,,pentru" si I

.:tinere.
Dl. $erban Gheorghe - validat in funclia de consilier cu 14 voturi ,,pentru" qi I

.:tinere.
Dl. Toma Gheorghila Ciprian - validat in funcfia de consilier cu 14 voturi

..:entru" qi 1 ablinere.

Au fost valiclali tofi cei 15 consilieri.
I)omnul preqedinte de vArstd propune trecerea 1a urmdtorul punct de pe

- r'dinea de zi qi anume -

J. Depunerea jurimintului de citre consilierii ale ciror mandate au fost
r alidate

Dl. secretar dd citire juramAntuiui dupa care consilierii validali se prezintdin
:,r'dine alfabetica in fu1a unei mese special amenajate unde este Constitulia qi Biblia.

Consilierul cu mAna stAngd atAt pe Constitulie cAt gi pe Biblie a pronuntat
:Ln,Antul ,,jur,, si a semnat juramAntul de credin!6 in doub exemplare.

5. Constatarea consiliului local ca legal constituit

AvAnd in vedele laptul cA to[i rnembrii consilieri validati au depus jurdmAntul
se consiclera indeplinite condiliile cerute de lege ;i drept urmare se supune votului
rloiectul de hotdrAre privind constituirea consiliului local qi este adoptat cu
,rnanimitate de voturi -15.

Dupa adoptarea hotarArii preqedintele de vArstd declard consiliul local legal
constituit si propune trecerea la urmdtorul proiect de pe ordinea de zi si anume -

6. Alegerea preqedintelui de ;edinfi

Dl. Ciocoiu Gheorghe propune ca presedinte de qedinla pentru luna in curs -
iunie sb fie dl. Andrei Gheorghe.

Alegerea preqedintelui se lace prin vot deschis al majoritblii propunere ce este

. lprobatd cr-r rnajor:itate de voturi - 15.t Ulmare a proceclurii cle vot, dornnul Andrei Gheorghe este ales preqedinte de

5edinfa pentru luna ir-rnie 2016.
Domnul presedinte de vArstd propune trecerea la urmdtorul punct de pe

ordinea de zi si anume -



- Prezentarea hotirArii judecitoreqti de validare a mandatului primarului

Dl. iudecator Mormoe d6 citire incheierii nr.2521 din I1 .06.2016 pronunlatd

n Dosar 5133121912016 avAnd ca obiect validarea alegerii primarului comunei

Zane;ti. judelul Nearnt.
Domnul preqedinte de vArstd propune trecerea la urmdtorul punct de pe

-.,r'dinea de zi qi anume -

3. Depunerea jurimintului primarului

Conform art. 32 alin. (1) qi art. 60 alin. ( I ) din Legea administraliei pubiice
ocale nr.21512001, dl. primar Ioan Filip este invitat sa depuna jurdmdntul.

intr-rtr moment de maximd solemnitate dl. primar rosteEte jurdmdntul in fafa

:onsiliulr.ri local.

9. Alegerea viceprimirrului

Dupd o prealabild prelucrare a prevederilor legale privind aceastd operaliune,

Jomnul preqedinte de qedin!6 propune alegerea modalitdlilor de votare, precum qi

i'otul propriu - zis.
Domnul Dun-ritru Petr:u propune pe clornnul Ciocoiu Gheorghe ca viceprimar al

comunei Zane1lt.
Domnul Rursuc Marius - Marian propune pe domnul Colobanea Ion ca

r-iceprimar al comunei Zaneqti.

Nemaifiind alta propunere se trece 1a operagiunea de imprimare a buletinelor de

vot si explicarea modului in care se va face votarea - in ordine alfabeticd prin tdierea

numelui cu o linie orizontal6, conform menfiunilor din subsolul buletinului de vot.
Dupa incheierea operaliunii de votare, comisia de validare compusa din Toma

Gheorghila Ciprian -pre;edinte, Biaga Gic6 - secretar, Dumitru Petru - membru
consemneazl,inprocesul -verbal nr.5052123.06.2016 rez,uhatul votului qi ii dd citire :

dl. Ciocoiu Gheorghe - 11 r,oturi
dl. Colobanea Ion - 3 voturi

- 1 vot nul
Drept urmare dl. Ciocoiu Gheorgire fbst ales cu l1 voturi ,,p€ntru" ca

rriceprinrar al comunei Z.lnesti.
Domnr-rl preqedinte de vArsta propune trcccrea la urmdtorul punct de pe

ordinea de zi ;i anume -



tr*t. lptoSarea numirrului si componentei comisiilor de specialitate pe
principalele domenii de activitate.

Dornnul pre;edinte de qedinla Andrei Gheorghe informeaz[ pe doamnele qi

-,,rt-rnii consilieri ci potrivit art. 54 din Legea adrninistraliei publice locale nr.

-. j 2001 qi art.15 qi art.17 din ,,Regulamentul - cadru de organizare si funcfionare a

- -,nsiliilor locale" dupa constituire, consiliul local iqi organizeazd. comisii de
r:eciaiitate, pe principalele domenii de activitate.

Dupa o pauzd. destinati consr:ltdrilor se reia sedinfa gi domnul preqedinte de
,:.1in!6 cere perlxisiunea de a prezenta proiectul de hotdrAre privind organizarea
-.-rmisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.

Pentru asta se trece la propuneri pentru comisia economici.
D-na Moncea propune pe d-nii Pascaru Decebal. Serban Gheorghe, Ciocoiu

- ".-orghe
D-naAtdndsoaiei propune pe dl. Cioineag Ernilian.
Dl. Toma se auto-propune.

:-.plrse votului propunerile sunt votate cu unanimitate de voturi -15.
In ut'ma consr-rltdrilor - dl. Pascaru Decebal este numit presedinte al comisiei

::oiromice iar dl. $erban Gheorghe secretar al aceleiasi comisii.

Pentru comisia j uridici
Dl. Pascaru propune pe d-nii Andrei Gheorghe, Ddnild Monica-Maria gi

,- iubotaru Ion.
Dl. Andrei propune pe dl. Bursuc Marir-rs Marian.
Dl. Blaga propune pe dl. Colobanea Ion.

S,,rpuse votulr,ri propunerile sunt votate cu unanimitate de voturi -15.
In urma consultd"rilor - dl. Andrei Gheorghe este numit preqedinte al comisiei

'-iridice iar dl. Ilursuc Marius-Marian secretar al aceleiasi cornisii.

Pentn: comisiil invri{5mffnt - culturi
D-na Atdndsoaiei - Iacob Cristina - Daniela
D-ra Apopei Oana Elena
l)1. Durnitru Petru
D-na Moncea Ana
Dl. Rlaga Gica

Supuse votului propunerile sunt votate cu unanimitate de voturi -15.
In urma consultdrilor - d-na Atandsoaiei - Iacob Cristina - Daniela este numitd

preseclinte al cot-t-tisiei invdlamAnt - cuitr,rrd iar d-na Moncea Ana secretar al aceleiasi
courisi i.



Dornnul viceprimar Ciocoiu Gheorghe multumeqte pentru increderea acordatd
prornite s5. respecte jurdmantul licut fala de cetdlenii comunei.

Nernaifiind disculii se considerd qedinla inchisd drept pentru care s-a intocmit
pn"ezentul proces verbal care contine 7 pagini.

PRE$EDn{TE DE $EDn{TA, SECRETAR,
Cezar Georgel CIUBOTARUGheorghe A
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Intocmito
Monica Elena COTIJI\A
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