ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA RÎCIU
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 20 iunie 2012 cu ocazia constituirii Consiliului local Rîciu în urma
scrutinului electoral de la 10 iunie 2012. Şedinţa are loc în localul Primăriei comunei
Rîciu unde participă 13 consilieri aleşi şi primarul reales.
La şedinţă participă d-l DUNCA IOAN-secretar.
Din partea Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş participă domnul Daniel Buda-şef
birou, care deschide lucrările şedinţei de constituire a noului consiliu local şi arată că,
convocarea consilierilor declaraţi aleşi la alegerile din 10 iunie 2012 pentru şedinţa de
constituire, s-a făcut conform Ordinului nr.219/18.06.2012, emis de prefect, în baza
art.30 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată și modificată.
La această şedinţă fiind invitat primarul care a fost reales la scrutinul de la 10
iunie 2012, d-l Vasu Ioan, a cărui validare urmează să fie făcută de către Judecătoria Tg.
Mureş la data de 26.06.2012.
Scopul acestei şedinţe, aşa cum prevede legislaţia în materie, este acela de
constituire a consiliului local, ceea ce presupune validarea mandatelor consilierilor aleşi,
depunerea jurământului de către consilieri, alegerea preşedintelui de şedinţă, alegerea
viceprimarului, precum şi constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local.
Consiliul local al comunei RÎCIU are un număr de 13 consilieri (rezultă din Ordinul
prefectului nr.112/23.03.2012).
Potrivit art. 29 (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
comuna Rîciu are dreptul la 13 consilieri, la 10 iunie s-au ales 13 consilieri şi sunt
prezenţi la şedinţă 13 consilieri. Potrivit prevederilor art.31 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în
vârstă consilier, ajutat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
În urma consultării dosarului cu rezultatul alegerilor de la 10 iunie 2012 s-a
constatat că cel mai în vârstă consilier este Cozos A. Petru, iar cei mai tineri sunt Vasu
Raul Florin şi Vincovici Iulius-Aurelian. Aceştia sunt invitaţi de delegatul Instituţiei
Prefectului să conducă lucrările şedinţei de constituire a noului consiliu local.
Domnul Cozos A. Petru arată că pentru validarea mandatelor, consiliile locale
aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, o comisie de validare alcătuită din 3-5
consilieri. Se propune alegerea unei comisii din 5 consilieri. Se supune la vot, şi cu 13
voturi pentru, nici un vot contra, nici o abţinere s-a votat componenţa comisiei de
validare care va fi formată din 5 membrii apoi se solicită propuneri. Se fac următoarele
propuneri, d-l Vincovici Iulius-Aurelian îi propune pe Manoila Ioan, Sălăgean Iuonel,
Cioloboc Ioan, Ruţa Mircea şi Bucur Iacob, apoi se întreabă dacă mai sunt propuneri,

după care se trece la vot individual pentru fiecare şi cu 12 voturi pentru, nici un vot
contra, nici o abţinere sunt votaţi cei 5 consilieri propuşi: Manoila Ioan cu 12 voturi
pentru; Sălăgean Iuonel cu 12 voturi pentru; Cioloboc Ioan cu 12 voturi pentru, Ruţa
Mircea cu 12 voturi pentru şi Bucur Iacob cu 12 voturi pentru. Nu au participat la vot cei
propuşi în comisia de validare.
Se dă cuvântul domnului secretar DUNCA IOAN care dă citire proiectul de
hotărâre privind alegerea comisiei de validare, iar preşedintele de vârstă supune la
vot şi cu 13 voturi pentru, nici un vot contra, nici o abţinere se adoptă HOTĂRÂREA
Nr.1/2012 a consiliului local.
Comisia de validare se retrage pentru a-şi alege preşedintele şi secretatul
comisiei şi a examina legalitatea alegerii fiecărui consilier pe baza dosarului existent
prezentat de preşedintele de vârstă. În continuare domnul secretar Dunca Ioan
prezintă dosarele consilierilor declaraţi aleşi aşa cum au fost primite la la Biroul Electoral
de Circumscripţie. Se constată că nu sunt consilieri care să fie incompatibili cu funcţia
de consilier în Consiliul Local Rîciu. De asemenea se mai arată că toate pardidele au
depus comunicarea că consilierii aleşi sunt membrii ai partidului respectiv şi că a fost
depus Raportul
cu cheltuielile din campania electorală.
S-a încheiat procesul verbal aşa cum prevede legea şi după întoarcerea
membrilor comisiei în sala de şedinţă se dă citire la Procesul verbal de alegere din
care rezultă că a fost ales preşedinte d-l consilier Manoila Ioan iar d-l Sălăgean Iuonel
a fost ales secretar.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Preşedintele de vârstă dă cuvântul domnului
Manoila Ioan care prezintă Raportul comisiei de validare şi Procesul verbal prin care
se constată că nu sunt cazuri de incompatibilitate pentru consilieri şi propune validarea
tuturor consilierilor aleşi la 10 iunie 2012 în mod individual astfel:
Persoana al cărui mandat este supus validării nu participă la vot.
Bucur Iacob-consilier Alianţa pentru Mureş/PD-L se validează cu 1 2 voturi pentru, nici
un vot împotrivă, nici o abţinere;
Chertes Ioan-consilier Alianţa pentru Mureş/PD-L se validează cu 12 voturi pentru, nici
un vot împotrivă, nici o abţinere;
Cioloboc Ioan-consilier Uniunea Social Liberală/PNL se validează cu 12 voturi pentru, nici
un vot împotrivă, nici o abţinere;
Cozos A. Petru-consilier Alianţa pentru Mureş/PD-L se validează cu 12 voturi pentru,
nici un vot împotrivă, nici o abţinere;
Cozos P. Petru-consilier Uniunea Social Liberală/PNL se validează cu 12 voturi pentru,
nici un vot împotrivă , nici o abţinere;
Gorea Ioan-consilier Uniunea Social Liberală/PSD se validează cu 12 voturi pentreu, nici
un vot împotrivă , nici o abţinere;
Manoilă Ioan-consilier Alianţa pentru Mureş/PD-L se validează cu 12 voturi pentru, nici
un vot contra, nici o abţinere;
Ruţa Mircea-consilier Partidul Poporului Dan Diaconescu se validează cu 12 voturi
pentru, nici un vot împotrivă, nici o abţinere;
Săcărea Petru-consilier Partidul Poporului Dan Diaconescu se validează cu 12 voturi
pentru, nici un vot împotrivă, nici o abţinere;

Sălăgean Iuonel-consilier Alianţa pentru Mureş /PD-L se validează cu 12 voturi pentru,
nici un vot împotrivă, nici o abţinere;
Ulieşan Ioan-consilier Alianţa pentru Mureş/PD-L se validează cu 12 voturi pentru, nici
un vot , împotrivă nici o abţinere;
Vasu Raul-Florin-consilier Alianţa pentru Mureş/PD-L se validează cu 12 voturi pentru,
nici un vot împotrivă, nici o abţinere;
Vincovici Iulius-Aurelian-consilier Alianţa pentru Mureş/PD-L se valideauză cu 12 voturi
pentru, nici un vot împotrivă, nici o abţinere.
Se dă cuvântul secretarului primăriei d-l Dunca Ioan, care dă citire la proiectul
de hotărâre privind validarea consilierilor, apoi se supune la vot de către preşedintele
de vârstă şi cu 13 voturi pentru, nici un vot contra, nici o abţinere se adoptă
HOTĂRÂREA Nr.2/2012.
În continuare preşedintele de vârstă arată că fiecare consilier validat va
depune jurământul de credinţă, alegându-se varianta religioasă cu pronunţarea
cuvântului “JUR “ pe Biblie şi Constituţie şi semnarea jurământului.
S-a dat cuvântul domnului Dunca Ioan-secretar, care a citit textul Jurământului
iar consilierii în ordinea alfabetică a validării s-au prezentat şi a pronunţat cuvântul”
JUR”cu mâna pe Biblie şi pe Constituţie apoi au semnat jurământul şi pe loc li s-a
înmânat un exemplar din jurământ.
Preşedintele de vârstă constată că toţi consilierii au depus jurământul de
credinţă şi declară consiliul local CONSTITUIT. Dă cuvântul secretarului comunei, care
citeşte proiectul de hotărâre se supune la vot proiectul prezentat şi cu 13 voturi
pentru, nici un vot împotrivă, nici o abţinere se adoptă HOTĂRÂREA Nr.3/2012.
După adoptarea acestei hotărâri, consiliul local alege dintre membrii săi, cu votul
deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de
3 luni, care va conduce şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de
acesta. Se face prima propunere pentru preşedintele de şedinţă. Astfel că d-l Sălăgean
Iuonel îl propune pe Vincovici Iulius-Aurelian, se mai solicită alte propuneri, se supune
la vot şi cu unanimitate de voturi a fost votat d-l Vincovici Iulius-Aurelian, se adoptă
astfel HOTĂRÂREA NR. 4/2012.
Din acest moment se încheie misiunea preşedintelui de vîrstă şi a celor 2
asistenţi şi se dă cuvîntul domnului Vincovici Iulius-Aurelian care va conduce lucrările
şedinţei consiliului local nou constituit. Mulţumeşte de încrederea acordată şi arată că
în conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr.215/2001 cu votul majorităţii
consilierilor în funcţie, din rândul consilierilor se alege viceprimarul.
Pentru alegerea viceprimarului se dă citire la prevederile OG. Nr.35/2002
modalitatea de propunere şi votare, şi se arată că viceprimarul care va fi ales
conform noile reglementări îşi păstrează şi calitate de consilier local. D-l Vincovici îl
propune pe CHERTES IOAN din partea Alianţei pentru Mureş/PD-L, iar d-l Cioloboc Ioan
îl propune pe d-l Cozoş P Petru. Ne mai fiind alte propunerii preşedintele de şedinţă
propune să se completeze buletinele de vot. Alegerea s-a făcut prin vot secret. Nu au
participat la vot consilierii propuşi pentru a ocupa această funcţie.
În urma numărării voturilor situaţia s-a prezentat astfel: Chertes Ioan-8 voturi
pentru şi 3 împotrivă; Cozoş P. Petru-3 voturi pentru şi 8 împotrivă.

A fost ales viceprimar d-l CHERTES IOAN care va ocupa şi funcţia de consilier. Se
dă citire la proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului, se supune la vot şi cu
12 voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici o abţinere se adoptă HOTĂRÂREA
NR.5/2012.
În conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr. 215/2001, după constituire,
consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de
activitate. Pot fi membrii al comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
Se citesc prevederile O.G.Nr.35/2002 şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local şi se trece la stabilirea numărului de comisii. Se propun
trei comisii de specialitate care se supune la vot şi cu 13 voturi pentru, nici un vot
împotrivă, nici o abţinere se aprobă cele 3 comisii, apoi se stabileşte nr.de membrii care
vor face parte din fiecare comisie şi se propune :
Comisia pentru AGRICULTURA, ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA
TERITORIULUI SI URBANISM: să fie constituită din 5 membrii, se supune la vot şi cu 13 voturi
pentru, nici un vot împotrivă, nici o abţinere se aprobă.
MANOILĂ IOAN-PREŞEDINTE
VINCOVICI IULIUS-AUREL-SECRETAR
ULIEŞAN IOAN-MEMBRU
CIOLOBOC IOAN-MEMBRU
RUŢA MIRCEA-MEMBRU
Comisia pentru ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, INVATAMANT, SANATATE SI FAMILIE,
MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, PROTECTIE COPII, TINERET SI SPORT- se fac propuneri pentru 5
membrii, se supune la vot şi cu 13 voturi pentru se aprobă.
SĂLĂGEAN IUONEL-PREŞEDINTE
SĂCĂREA PETRU-SECRETAR
CHERTES IOAN-MEMBRU
COZOŞ P. PETRU-MEMBRU
MANOILĂ IOAN-MEMBRU
Comisia JURIDICA SI DE DISCIPLINA, PROTECTIE MEDIU SI TURISM- se fac propuneri pentru 5
membrii, se supune la vot şi cu 13 voturi pentru se aprobă.
VASU RAUL-PREŞEDINTE
GOREA IOAN-SECRETAR
COZOŞ A. PETRU-MEMBRU
BUCUR IACOB-MEMBRU
COZOŞ P.PETRU-MEMBRU
Preşedintele de şedinţă dă citire la proiectul de hotărâre legat de numărul şi
componenţa comisiile de specialitate, se supune la vot şi cu 13 voturi pentru, nici un
vot împotrivă, nici o abţinere se adoptă HOTĂRÂREA Nr.6/2012.
Preşedintele de şedinţă arată că problemele de la ordinea de zi s-au epuizat şi
declară închise lucrările şedinţei de constituire a consiliului local.
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