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PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 23.06.2016 cu ocazia desfășurării ședinței de constituire a
Consiliului Local al Comunei Satchinez
La ședința de constituire a Consiliului Local al comunei Satchinez,participă:
- doamna Codruța Botez, reprezentant din partea Instituției Prefectului județului Timiș;
- domnul Cheaua Florin-Olimpiu – primarul ales al comunei Satchinez,
- domnii consilieri nou aleși.
Sunt prezente și următoarele persoane:- angajații Primăriei Satchinez,domnul Vișinescu
Luceafăr- primarul interimar al comunei Satchinez, preotul localității Satchinez și șeful de post al
comunei.
În conformitate cu prevederile art.117 , lit.,,b", la lucrările ședintei consiliului local participă de drept
secretarul comunei, domnul Climescu Ciprian –Marian.
Ședinta de constituire a consiliului local este deschisă de doamna Codruța Botez , care arată
scopul acesteia precizând că ședința este legal constituită, în sală fiind prezenți 15 consilieri din
totalul de 15 declarați aleși . De asemenea, aduce la cunoștință celor de față, faptul că ședința
de constituire va fi condusă de cel mai în vârstă dintre domnii consilieri care va fi asistat de doi
dintre cei mai tineri consilieri, conform prevederilor art.31 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala republicată, cu modificările și completările ulterioare .
În acest sens a fost desemnat domnul BERBECE IULICĂ, ca președinte de vârstă care va fi
asistat de doamna GRAD VASILICA-MIRELA și domnul COSMA FLORIN.
Preluând conducerea ședintei, domnul președinte de vârstă propune să se ia o pauză în timpul
căreia secretarul comunei prezintă domnului președinte de vârstă dosarele consilierilor declarați
aleși, pe cele ale supleanților acestora , precum și dosarul primarului ales, asa cum au fost
primite de la biroul electoral de circumscripție .
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La reluarea lucrărilor ,președintele de vârstă supune votului domnilor consilieri proiectul ordinii
de zi, care cuprinde cinci puncte,după cum urmează:
1. Alegerea comisiei de validare ;
2. Validarea alegerii consilierilor locali;
3. Constituirea Consiliului local, dupa depunerea jurămantului de către consilierii validați;
4. Alegerea președintelui de ședință ;
5. Alegerea viceprimarului comunei;
La primul punct al ordinii de zi, se arată că potrivit art. 31 aliniat 2 din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru
validarea mandatelor consilierilor alesi, consiliul local alege dintre membrii sai o comisie de
validare alcatuită din trei membrii, pe toată durata mandatului consiliului local.
Sunt propuși ca membrii ai comisiei de validare:
- CERMIAN GHEORGHE
- STĂNILĂ FLAVIUS
- STANCU COSTICĂ
Propunerile se supun votului individual. Cu un număr de 15 voturi “pentru” ,fiecare consilier
propus a fost validat ca membru în comisia de validare, adoptându-se H.C.L nr. 1/23.06.2016
privind alegerea Comisiei de validare.
Comisia de validare se retrage pentru a alege din rândul membrilor săi un președinte și un
secretar. În urma votului exprimat, a fost ales președinte al comisiei de validare domnul
CERMIAN GHEORGHE iar secretar a fost ales domnul STĂNILĂ FLAVIUS .
După desemnarea președintelui și a secretarului comisiei de validare, domnul BERBECE IULICĂ
dispune luarea unei noi pauze în timpul căreia comisia de validare să examineze legalitatea
alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate.
La reluarea lucrărilor, se prezintă procesul-verbal cu propunerile pentru validarea consilierilor
declarati aleși , precizându-se că au fost verificate și dosarele primarului ales și a consilierului
supleant ; se arată că domnul CHEAUA FLORIN -OLIMPIU a cărui mandat a fost validat, a optat
pentru funcția de primar, iar partidul din care face parte-U.N.P.R- a prezentat confirmarea pentru
domna CALU ELENA , ca primul consilier supleant pe lista depusă .
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În continuare, se supune la vot , validarea mandatelor consilierilor locali , în ordine alfabetică .
Cu 15 voturi “pentru” au fost validate mandatele următorilor consilieri locali :
1. BERBECE IULICĂ
2. BRONȚ ALINA-ANTONELA
3. BUJDEIU MARIUS-LIVIU
4. CALU ELENA
5. CĂLIANU LILIANA
6. CERMIAN GHEORGHE
7. COSMA FLORIN
8. DAN ANCA –CLAUDIA
9. GHIAȚĂ ADRIAN-VASILE
10. GRAD VASILICA-MIRELA
11. LIHET ALIN SEBASTIAN
12. MIHALESCU LIVIU-SIMION
13. PEPA VOIN
14. STANCU COSTICĂ
15. STĂNILĂ FLAVIUS-CĂLIN
Astfel se adoptă H.C.L nr. 2/23.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali.
În continuare se trece la depunerea jurământului de către domnii consilieri validați.
Fiecare consilier în parte dă citire jurământului, prezentându-se în fața mesei de prezidiu, cu
mâna așezată pe Constituție și pe Biblie, după care semnează în două exemplare formularul
jurământului.
După depunerea jurământului de către toți consilierii prezenți a căror mandate au fost validate,
se adoptă cu unanimitate de voturi- H.C.L nr.3/23.06.2016 privind declararea constituirii
Consiliului Local.
În continuare se procedează la alegerea președintelui de ședință. Este propus și ales cu
unanimitate de voturi domnul BERBECE IULICĂ , pe o perioadă de trei luni, adoptându-se
H.C.L nr.4/23.06.2016.
Președintele de ședință preia conducerea lucrărilor ședinței, încetând astfel activitatea celor doi
consilieri care l-au asistat.
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Se trece în continuare la punctul 5 înscris în ordinea de zi: alegerea viceprimarului.
Doamna Codruța Botez aduce la cunoștința domnilor consilieri că în conformitate cu prevederile
art. 57 aliniat 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală republicată , cu
modificările si completările ulterioare ,alegerea viceprimarului se face prin vot secret.
Pentru numărarea voturilor se propune să se mențină comisia de validare care va
consemna rezultatul votului .
De asemenea, se stabilește ca exprimarea votului să se facă prin înscrierea cuvântului “DA” în
patrulaterul din dreptul numelui celui care se dorește să fie ales viceprimar.
Pentru funcția de viceprimar au fost propuși următorii consilieri locali: domnul MIHALESCU
LIVIU-SIMION și doamna DAN ANCA –CLAUDIA.
După înregistrarea candidaturilor, se ia o pauză pentru completarea buletinelor de vot după care
se trece la votarea candidaților. Votarea s-a făcut de către fiecare consilier în altă încăpere, pe
un buletin de vot care apoi a fost depus în urna sigilată, special pregătită pentru aceasta.
Dupa exercitarea votului, comisia desemnată cu numărarea buletinelor de vot deschide urna și
stabileste rezultatul votului. Din cei doi candidați propuși, pentru doamna DAN ANCA -CLAUDIA
s-au exprimat 9 voturi “pentru” iar pentru domnul MIHALESCU LIVIU-SIMION s-au exprimat 6
voturi “pentru”, astfel adoptându-se H.C.L nr.5/23.06.2016 privind alegerea viceprimarului
comunei Satchinez, în persoana doamnei DAN ANCA-CLAUDIA.
În final, domnul secretar anunță că la următoarea ședință a consiliului local, se vor organiza
comisiile pe domenii de specialitate invitându-i pe cei prezenți să-și exprime în scris opțiunile.
Nemaifiind alte probleme , ordinea de zi fiind epuizată se mulțumește pentru participare și se declară
închise lucrările ședintei de constituire a Consiliului Local Satchinez de astăzi 23.06.2016 .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BERBECE IULICĂ

SECRETAR COMUNĂ,
CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN
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