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La sediul Consiliului Local al comunei Dumbrava- judetul Prahova, are loc
sedinta de constituire a Consiliului Local, urmare Ordinului Prefectului Judetului Prahova
nr 181/ 2016

Secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor prezenti la sedinta si
constata ca sunt prezenti toti cei 13 d-nii consilieri alesi la alegerile locale din data de
05 iunie 2016,sedinta fiind legal constituita.
Din partea Institutiei Prefectului – Judetul Prahova la sedinta participa ca reprezentant al
Prefectului d-na Ariciu Ana.
La sedinta este prezent si d-ul av. Nastase Marian presedintele Circumscriptiei Electorale
nr 47 Dumbrava.
Lucrarile sedintei de constituire sunt deschise de catre reprezentantul Prefectului
Judetului Prahova , care se prezinta si in conformitate cu prevederile OG 35/ 2002
aprobata prin Legea nr 673/ 2002 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare
si functionare a consiliilor locale ,preda conducerea lucarilor sedintei de constituire
d-lui Chifor Cristian , presedintele de varsta , asistat de catre d-ul Olteanu Catalin
si Braileanu Marian cei mai tineri consilieri.
Presedintele de varsta , asistat de cei doi consilieri ,preiau conducerea sedintei de
constituire si anunta proiectul ordinei de zi ,pe care il supune votului consilierilor si
anume:

1. Proiect de hotarare cu privire la alegerea comisiei de validare.
2. Proiect de hotarare cu privire la validarea mandatelor consilierilor alesi.
3. Depunerea juramantului de catre consilieri.
4. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta..
5. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si componenta comisiilor in

principalele domenii de activitate.
Se voteaza.
Cu unanimitate de voturi este aprobata ordinea de zi a sedintei in structura sus mentionata.
Se trece la urmatorul punct de la ordinea de zi a sedintei respectiv
Proiect de hotarare cu privire cu privire la alegerea comisiei de validare.
D-ul Braileanu Marian il propune pe d-ul Anton Ion
D-ul Olteanu Catalin il propune pe d-ul Nita Gheorghe
D-ul Borcea Nicolae il propune pe d-ul Greerus Ion
D-ul Voinea Ion il propune supleant pe d-ul Bujor Mihai
D-ul Neagu Aurel il propune suplean pe d-na Ivascu Ana
Se voteaza nominal fiecare propunere si se constata ca in unanimitate de voturi sunt alesi
membri comisiei de validare pe intreaga durata a mandatului consiliului local.



Cu unanimitate de voturi este adoptata Hotararea nr 18/ 2016 cu privire la alegerea
comisiei de validare.
In continuarea sedintei se ia o pauza in timpul careia comisia de validare isi desemneaza
presedintele si secretarul comisiei dupa care examineaza legalitatea alegerii fiecarui
consilier local.
Comisia de validare desemneaza presedinte in persoana d-lui consilier Greerus Ion
si secretar in persoana d-lui Nita Gheorghe.
Se prezinta optinuea scrisa a d-lui Bunea Nicolae aceea prin care opteaza pentru functia
de primar si renunta la cea de consilier local.
In continuarea sedintei presedintele comisiei de validare prezinta raportul cu
privire la validarea mandatelor de consilier.
Astfel se supune la vot in ordine alfabetica validarea mandatelor de consilier.
Cu unanimitate de voturi sunt validate mandatele celor 13 consilieri locali.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 19/ 2016. a Consiliului Local.
In continuarea sedintei se trece la depunerea Juramantului de catre d-nii consilieri.
Depunerea Juramantului are loc in ordine alfabetica si se semneaza in doua exemplare
unul pentru d-ul consilier iar altul la dosarul sedintei de constituire.
Se constata ca toti d-nii consilieri au depus Juramantul prevazut de Lege.
In conformitate cu prevederile legale d-ul presedinte de varsta Chifor Cristian
declara consiliul local legal constituit.
Astfel a fost adoptata hotararea nr 20/ 2016.
In continuarea sedintei se fac propunei pentru desemnarea presedintelui de sedinta.
Astfel d-ul Nita Gheorghe il propune presedinte de sedinta pentru 3 (trei) luni de zile
pe d-ul consilier Voinea Ion.
Alta propunere nu mai este.
Se voteaza.
Cu unanimitate de voturi d-ul Voinea Ion este ales presedinte de sedinta pentru 3 luni de
zile.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 21/ 2016
Acesta preia conducerea lucrarilor .
In continuarea sedintei se trece la urmatorul punct de la Ordinea de zi a sedintei respectiv
Proiect de hotarare cu privire la alegerea viceprimarului.
Astfel se fac propuneri.
D-ul Braileanu Marian. il propune pe d-ul Nita Gheorghe
D-ul Neagu Aurel il propune pe d-ul Greerus Ion.
Alta propunere nu mai exista
Se trece la operatiunea de votare.
Se inmaneaza individual cate un buletin de vot completat fiecarui consilier, care va vota
in secret si va introduce buletinul de vot in urna in fata celorlalti consilieri.
Se mentioneaza ca optiunea ptr candidatul dorit se va concretiza cu Da in dreptul
candidatului ..
Se voteaza.
Dupa incheierea procedurii de votare , comisia de validare in prezenta Consiliului Local
desface urna..
Se incepe numaratoarea voturilor.
Pentru d-ul Nita Gheorghe 6 voturi



Pentru d-ul Greerus Ion 6 voturi
Un vot este NUL intrucat in dreptul candidatului dorit sa pus X in loc de Da , comisia de
validare hotarand ca votul este nul si se va relua procedura de vot, intrucat fiecare
candidat a obtinut cate 6 voturi fiind egalitate.
Se voteaza turul 2.
Comisia de validare desface urna si constata ca:
Pentru Nita Gheorghe 7 voturi
Pentru d-ul Greerus Ion 6 voturi.
D-ul Greerus Ion il felicita pe d-ul Nita Gheorghe dupa care
D-ul Greerus Ion contesta un vot intrucat a fost pus DA in casuta cu nr crt si nu in casuta
cu optiune.
Comisia de validare cu 3 voturi pentru (Nita Gheorghe, Anton Ion si Bujor Mihai )
si 2 impotriva(Greerus Ion si Ivascu Ana) hotaraste ca votul este valabil exprimat .
Se constata ca d-ul Nita Gheorghe este ales in functia de viceprimar al comunei
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 22/ 2016
In continuarea sedintei se trece la la urmatorul punct de la ordinea de zi ,respectiv
Proiect de hotarare cu privire la organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului
local.
Astfel de fac propunei pentru componenta fiecarei comisii.
Se incepe cu comisia nr 1 Comisia pentru .buget - finante, administratie publica
locala, agricultura, , ecologie si protectia mediului amenajarea teritoriului si
urbanism:
Sunt propusi individual urmatorii d-nii consilieri:
D-ul Olteanu Catalin il, propune pe d-ul Nita Gheorghe.si obtine 7 voturi
D-ul Bujor Mihai il propune pe d-ul Voinea Ion si obtine 7 voturi
D-ul Nita Gheorghe il propune pe d-ul Bujor Mihai si obtine 7 voturi
D-ul Anton Ion il propune pe d-ul Chifor Cristian si obtine 7 voturi
D-ul Neagu Aurel il propune pe d-ul Greerus Ion.si obtine doar 6 voturi
D-ul Mandache Nicolae il propune Olteanu Catalin si obtine 7 voturi
Se constata ca Comisia nr 1 este formata din:
D-nii Nita Gheorghe , Voinea Ion, Bujor Mihai, Chifor Cristian, Olteanu Catalin .
Celelalte comisii nu se mai organizeza in aceasta sedinta intrucat membrii PSD refura sa
mai faca parte .si solicita ca organizarea acestora sa aiba loc in sedinta viitoare.
Astfel a fost adoptata Hotararea nr 23/2016 prin care se organizeaza comisia nr 1.
Nemaifiind si alte probleme de analizat ,Ordinea de zi a sedintei fiind epuizata
d-ul Voinea Ion presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei incheiate.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta, Secretar,
Voinea Ion Apostol Marian

Presedinte de varsta.
Chifor Cristian

Asistentii presedintelui de varsta
Olteanu Catalin
Braileanu Marian


