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Proces-verbal
Încheiat astăzi 28 iunie 2016 cu ocazia constituirii Consiliului local Rîciu în urma scrutinului electoral de la 5 iunie
2016. Şedinţa are loc în localul Primăriei comunei Rîciu unde participă 12 consilieri aleşi şi primarul reales.
La şedinţă participă dl DUNCA IOAN-secretar.
Lucrările şedinţei sunt deschise de dl Dunca Ioan-secretar, care solicită asistenţei să se ridice în picioare si să
asculte imnul naţional.
După acest moment salută prezenţa la această şedinţă a dlui Palcu Iulian, Jurist in cadrul Serviciului pentru
verificarea legalităţii a aplicării actelor normative şi contencios administrativ, reprezentantul Instituţiei PrefectuluiJudeţul Mureş, care va conduce din punct de vedere tehnic lucrările acestei şedinţe.
Este zi plină de încărcătură emoţională, este o zi importantă pentru comuna Rîciu, deoarece în conformitate cu
dispoziţiile art.30 alin.(1), ale art.39 alin.(3) şi (5) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, precum şi ale Ordinului Prefectului nr.172 din
22.06.2016 astăzi ale loc şedinţa de constituire a consiliului local.
Constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea
prevederilor art. 38 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor
electorale, cu modificările şi completările ulterioare. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de
constituire se face de către prefect. La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său,
precum şi primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.
Potrivit prevederile art. art.59 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei
publice locale, rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se aduce la cunoştinţă prefectului şi se prezintă
în şedinţa de constituire a consiliului local sau, după caz, într-o şedinţă extraordinară.
Judecătoria ne-a trimis deja copia certificată cu originalul a Sentinţei civile nr.4089/23.06.2016, privind validarea
mandatului dlui Vasu Ioan în funcţia de primar al comunei Rîciu, ca urmare a rezultatului alegerilor locale
desfăşurate în data de 5 iunie 2016, când cetăţenii comunei Rîciu au hotărât că cel care va conduce comuna încă
un mandat să fie dl Ioan Vasu. Pentru consiliul local cetăţenii cu drept de vot din comuna Rîciu şi-au împărţit
opţiunile astfel: PNL-8 mandate- repartizate dlor consilieri BELEAN ALIN-CIPRIAN, BELEAN VASILE, CHERTES IOAN,
COZOŞ PETRU, SĂLĂGEAN IUONEL, ULIEŞAN SEBASTIAN, VASU RAUL-FLORIN şi VINCOVICI IULIUS-AURELIAN, PSD-4
mandate repartizate dlor consilieri COZOŞ IOAN-ANDREI, EŞANU NECULAI, LIBEG TEODOR şi PUSTAI PETRU-MIHAI,
precum şi PRU mandat repartizat dlui consilier Florea Dorel. Vă doresc mult succes la toţi şi sper într-o colaborare
cât mai bună.

Apoi ia cuvântul dl Iuliu Palcu care conduce din punct de vedere tehnic lucrările şedinţei de constituire a noului
consiliu local şi arată că, convocarea consilierilor declaraţi aleşi la alegerile din 5 iunie 2016 pentru şedinţa de
constituire, s-a făcut conform Ordinului nr.172/22.06.2016, emis de prefect, în baza art.30 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată și modificată. Domnia sa prezintă mesajul dlui Prefect la adresat consiliului
local şi primarului.
La această şedinţă fiind invitat primarul care a fost reales la scrutinul de la 5 iunie 2016, d-l Vasu Ioan, a cărui
validare a fost făcută de către Judecătoria Tg. Mureş la data de 23.06.2016.
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, depunerea
jurământului de către primar, 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.91/30.03.2016).
Potrivit art. 29 (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, comuna Rîciu are dreptul la 13
consilieri, la 5 iunie 2016 s-au ales 13 consilieri şi sunt prezenţi la şedinţă 12 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 5 iunie 2016 s-a constatat că cel mai în vârstă consilier
este Sălăgean Iuonel, iar cei mai tineri sunt Pustai Petru-Mihai şi Belean Alin-Ciprian. Aceştia sunt invitaţi de
delegatul Instituţiei Prefectului să conducă lucrările şedinţei de constituire a noului consiliu local.
Domnul Sălăgean Iuonel 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 3 consilieri.
Se supune la vot, Cine este pentru? 12 voturi. Împotrivă? Abţineri?, s-a votat componenţa comisiei de validare
care va fi formată din 3 membrii apoi se solicită propuneri. Se fac următoarele propuneri, d-l Chertes Ioan îi
propune pe Cozoş Petru, dl Cozoş Petru îl propune pe dl Vasu Raul-Florin, iar dl Vasu Raul-Florin îl propune pe dl
Vincovici Iulius-Aurelian apoi se întreabă dacă mai sunt propuneri, după care se trece la vot deschis şi cu
majoritatea consilierilor prezenţi-voturi pentru, nici un vot contra, nici o abţinere sunt votaţi cei 3 consilieri
propuşi:
Nu au participat la vot cei propuşi în comisia de validare.
Se dă cuvântul domnului Preşedinte de vârstă care dă citire proiectul de hotărâre privind alegerea comisiei de
validare, iar preşedintele de vârstă supune la vot şi cu 12 voturi pentru, niciun vot contra, nicio abţinere.
Comisia de validare se retrage pentru a-şi alege preşedintele şi secretatul comisiei astfel: dl Vincovici IuliusAurelian este ales preşedintele comisiei, dl consilier Cozoş Petru este ales secretar şi dl Vasu Raul-Florin –membru.
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. Se adoptă HOTĂRÂREA Nr.1/2016 a consiliului local ales pentru
mandatul 2016-20120.
Comisia de validare examinează 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 partidele au depus
comunicarea pentru consilierii aleşi care sunt membrii ai partidului respectiv şi că a fost depus Raportul cu
cheltuielile din campania electorală.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Preşedintele de vârstă dă cuvântul domnului Sălăgean Iuonel 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 5 iunie 2016 în mod individual astfel:
Persoana al cărui mandat este supus validării nu participă la vot.
Belean Alin-Ciprian-consilier PNL se validează cu 11 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere;
Belean Vasile-consilier PNL se validează cu 11 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nici o abţinere;
Chertes Ioan-consilier PNL se validează cu 11 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nici o abţinere;
Cozoş Ioan-Andrei-consilier PSD absent motivat se validează cu 12 voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici o
abţinere;
Cozos P. Petru-consilier PNL se validează cu 11 voturi pentru, niciun vot împotrivă , nici o abţinere;
Eşanu Neculai-consilier PSD se validează cu 11 voturi pentru, niciun vot împotrivă , nici o abţinere;
Florea Daniel-consilier PRU se validează cu 11 voturi pentru, niciun vot contra, nici o abţinere;
Libeg Teodor-consilier PSD se validează cu 11 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nici o abţinere;
Pustai Petru-Mihai-consilier PSD se validează cu 11 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nici o abţinere;
Sălăgean Iuonel-consilier PNL se validează cu 11 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nici o abţinere;
Ulieşan Sebastian-consilier PNL se validează cu 11 voturi pentru, niciun vot, împotrivă nici o abţinere;
Vasu Raul-Florin-consilier PNL se validează cu 11 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nici o abţinere;
Vincovici Iulius-Aurelian-consilier PNL se validează cu 11 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nici o abţinere. Nu
este prezent în sală dl consilier Cozoş Ioan-Andrei care este plecat din ţară. Absenţa acestuia nefiind o condiţie de
invalidare atâta timp cât celelalte cerinţe necesare sunt îndeplinite.
Se dă cuvântul dlui consilier de vârstă, care dă citire proiectului de hotărâre privind validarea consilierilor, apoi
se supune la vot de către preşedintele de vârstă şi cu 12 voturi pentru, niciun vot contra, nicio abţinere se adoptă
HOTĂRÂREA Nr.2/2016.
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 prezenţi au depus jurământul de credinţă şi declară consiliul
local CONSTITUIT. Nu a depus jurământul dl consilier Cozoş Ioan-Andrei care este plecat din ţară. După care
citeşte proiectul de hotărâre şi se supune la vot proiectul prezentat şi cu 12 voturi pentru, niciun vot împotrivă,
nicio abţinere se adoptă HOTĂRÂREA Nr.3/2016.
Are loc Depunerea jurământului de către primarul IOAN VASU declarat ales, deoarece alegerea sa a fost validată
de judecătorie.
În conformitate cu prevederile art.59 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, rezultatul
validării sau invalidării alegerii primarului se aduce la cunoştinţă prefectului şi se prezintă în şedinţa de constituire
a consiliului local, sau după caz, într-o şedinţă extraordinară, de către un judecător desemnat de preşedintele
judecătoriei.
Dl jurist Iuliu Palcu, reprezentantul Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş prezentă hotărârea judecătoriei, conform
legii.
După prezentarea rezultatului validării alegerii primarului, acesta este invitat să depună în faţa consiliului local
jurământul prevăzut la art.32 alin. (1) din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Primarul citeşte textul jurământului - „ Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea
ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Rîciu. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”.
Din depunerea jurământului mandatul fostului primar încetează şi începe noul mandat al primarului reales, dl Ioan
Vasu.
După depunerea jurământului, primarului nou-ales i se pune de către reprezenatntul prefecturii eşarfa în culorile

drapelului naţional al României, ca semn distinctiv al primarului art.62 alin.2 şi 3 din Legea nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
După depunerea jurământului de către primar, 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. 4/2016.
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.57 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
consilier Vasu Raul-Florin îl propune pe dl consilier CHERTES IOAN din partea PNL. 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-11 voturi pentru, nici unul împotrivă şi nicio
abţinere.
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 11 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nici o abţinere se
adoptă HOTĂRÂREA NR.5/2016.
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 12
voturi pentru, niciun 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 12 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nici o abţinere se
aprobă.
VINCOVICI IULIUS-AURELIAN -PREŞEDINTE
VASU RAUL-FLORIN-SECRETAR
BELEAN ALIN-CIPRIAN-MEMBRU
PUSTAI-PETRU-MIHAI-MEMBRU
CHERTES IOAN-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 12 voturi pentru se aprobă.
SĂLĂGEAN IUONEL-PREŞEDINTE
ULIEŞAN SEBASTIAN-SECRETAR
BELEAN ALIN-CIPRIAN-MEMBRU
LIBEG TEODOR-MEMBRU
EŞANU NECULAI-MEMBRU
Comisia JURIDICA SI DE DISCIPLINA, PROTECTIE MEDIU SI TURISM- se fac propuneri pentru 5 membrii, se supune la
vot şi cu 12 voturi pentru se aprobă.

COZOŞ PETRU-PREŞEDINTE
CHERTES IOAN-SECRETAR
BELEAN VASILE-MEMBRU
COZOŞ IOAN ANDREI-MEMBRU
FLOREA DANIEL-MEMBRU
Preşedintele de şedinţă dă citire la proiectul de hotărâre legat de numărul şi componenţa comisiile de
specialitate, se supune la vot şi cu 12 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere se adoptă HOTĂRÂREA
Nr.6/2016.
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul. Se înscrie dl primar Ioan Vasu şi dl
consilier Sălăgean Iuonel.
Preşedintele de şedinţă arată că problemele de la ordinea de zi s-au epuizat şi declară închise lucrările şedinţei de
constituire a consiliului local, depunerea jurământului de către primarul reales şi instalarea acestuia.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
VINCOVICI IULIUS-AURELIAN

SECRETAR,
Dunca Ioan

