
ROMANIA
JUDETUL BUZAU

COMUNA MAGURA
CONSILIUL LOCAL

Proces verbal
incheiat astazi 22 in ie 2A16, orele 16,00, cu ocazia $edinlei de constituire a consil iului
local rezultat in urma scrutinului din 05 iunie 2016

Astazi, data de mai sus, prin Ordinul Prefectului nr' 402 din 17 iunie 2016 a fost
convocate Sedinta de constituire a consiliului local rezultat in urma scrutinului din 05
iun ie  2016.

Secretrrul comunei anunte ca domnul prefect este reprezentat de doamnele
Valentina Florea si Elena Carmen Constantin, arlbele consilier juridic in aparatul de lucru
aL prefectului.

SecretalaiL comunei informeaze ca la Sedinta sunt prezenti 10 consilieri din cei 11
consilieri declarati aleqi la scrutinul organizat in data de 05 iunie 2016, lipsa fiind
consilierul Mangaloiu lonut-Benianim, lipsd nemotivate.

$edinta de constituire este deschisi de reprezentantul prefectului, respectiv doamna
consilier juridic Valentina Florea, care il inviti pe ce1 mai in varsta consilier, domnul
Mihalcea Gabriel precum si pe asistenlii acestuia, respectiv Cojocaru Dan-Gabriel si
Popescu Vasile-Darl, cei mai tineri consilieri, se preia conducerea lucrerilor sedintei

Informeaze cd la $edinla participe si domnul Clrstea Daniel, primaruL cLeclarat ales.
Domnul presedinte de varsta Mihalcea Gabriel, multume$te pentru increderea

acordata si anunli urmatoare ordine de zi a Qedinlei:
l,Aiegerea comisiei de vaLidare a mandatelor de consil ier in consil iului local Megura

rezultat in urma alegerilor pcntru autoritalile administraliei pLLblice Locale desfa$urate in
data de 05 iunie 2016i

2.Validarea mandatelor de consilier local ca rezultat al alegerilor pentru autoritafle
administraliei publice locaLe desfA$urate in data de 05 iunie 2016;

3.Censtituirea consil iului local Magura rezultat in urma alegeriLor pentru autoriteti le-administraliei publice locale desfi$urate in clata de 05 iunie 2016;
4.Alegerea preqedintelui de Qedinla pentru lunile iunie, iulie si aug!st 2016;
5.ALegerea viceprimarului comunei Magura, judetul Buzau;
6.Stabil irea si organizarea comisiiLor de specialitate a1e Consii iului Local Megura,

judelul Buziu.
Se supune spre aprobarea consilierilor decLara.ti ale$i ordinea de zi
Se aprobEi in unanimitate.
Presedintele de varsta propune luaiea unei pauze timp in care si se constituie

grupurile de consil ied, iar secretarul comunei prezinla p.eSedintelui de varsta si
asistenlilor acestuia dosarele consilierilor declarati aleSi si pe cele ale supleantilor lor, a$a
cum acestea au fost primite de La biroul electorat de circumscriplie

Dupa l5 minute, preEedintele de varsta propune reluarea lucrdrilor si alegerea unei
comisii de validare alcetuita din 3 membd.

Se aprobi propunerea ca aceasta comisie sa fie formate dirl 3 lrlembri.
Domnul Popescu Vasile-Dan propune ca din acesta comisie sa face parte doainna

Mirea Claudia MihaeLa.
Supusa 1a vot pr:opunerea este aprobate in unanimitate.
Domnul Mir-ea PetriEor Florin propune al doilea membru in aceasta comisie in

persoana doamnei PeLcu Draguta-Elena
Supusa ia vot propuncrea este aprobata in unanimitate.
Domnul Mihalcea Gabriel propune ca din acesta comisie sa laca parte si doamna

consilier Rotaru Mihaela Pompili.r.
Supusa la vot propuncrea este aprobata in unanimitate



Domnul pre$edjnte roagi membrii comisiei de validare sa aleage din raduL membrilor

sai un pre$edinLe si un secretar, cu respectarea procedurii de vot si sa comunice domnului
secreta; cinc este pre$edinte si secretar al acestei comisii

Se comunicer taptul ca a tbst aLeasa doamna Mirea ClaLrdia Mihaela preEedinte si
doa rnna  Po ldJL  \ l . n : - l J  Po  no  l :  s ' '  r c l d r  a  aecs te i  ro_n is

Rezultatul alegeri i  menrbriLor comisie de validare a fost conselnnat ir l  hotararea nr'

' {) - comisia de vahdare a. Pre$edintele de valrsta dispune o noua pauza sl roaga
mandatelor sa cxaminezc legalitatea aiegerii fiecdrui consilier, pc baza dosarelor prezentate

de acesta si sa elaboreze propunel i le de validare sau invalidare a mandatelor'  intocmind in

la Sedin(a de constlturre
RezuLtatuL valicl lr i i  f-randatelor a losl inscris in hotararea ]1r' 21
Dup,. aceasta, pretscclintele de varsta propune sa se Lreact la depunerea

luremdntulul sens ln care accsLa se aclreseazd secretarului comunei sa dea cit irc textului

i l ;;;,;1"; d;;;.".", t ieciue dintre consil iedi cu mandate validate' in ordine allabetica'
se aprople de masa pe care sunt a$ezate biblia si constitLil ja tari i '  aseazlr n1ana stanlla
deasupra acestora si pronLinta cuvantul , iur"'

Semneaza apol 2 exemplare din formularul de juremanl dintre care unul i l
i nmane. lzadomnu]u isecre t . l ra ]comune iS ipecc la la l t i l op fe$ tepe l r t fus inc

Dupe terminarea deplLnerii juremantului dc catre cei.10 consil ieri ale caror mandate
au lost validate, preqcdinteie de varsta declara consiLiul legal consti lrrit-

Declararea consil iului legal constituit se consemneaza in hotararea nr' 22
PreEedintele de varsta proplrne trecerea la pLrnctul urmitor dc pe ordinea de zi sl

anumc alege.ea presedintellt lui de qedinla pentru lunile iunie' iulie si august 2016 Sa sc
faci pl opuneri.'  

Domnui Vizit iu Daniel propune ca preqedinte de qedinta pentru perio'rda de mai sus
pe domnui Mihalcea Gabfiel
. Supusa l.r vot propunerea se aproba in unanimitate devenind hotararea nr' 23'

Presedintele de Se.1ir1!a, preL conducerea lucriri lor si .propune a se da cit ire
incheieri i de !edinta din "otnei", 

de consil iu a Judecatoriej Patarlagelc' din data de
15.06.2016 pri. 

".." 
se 'alideazi mandatul clo' ' lnului Cirstea Daniel, in functia de pnmar

c l  eom. r r . .  \ .3g l r r . .  '  l - '  rL r l  B  l ' i  '
Doamna ll lena Carmen Constantin '1a cit ire lncheieri i de sedinta'
Domnul pre$edinte de Qectinta invita pe domnul primar Cirstea Daniel pentrLl

depunerea jurimantuiui.
Prirnirul ales depune.iLtramantul dupa aceeaQi procedura a consil ieri lor'
Prescdintcle clc $eclLnta propune tricerea la punctul urml:tor dc pe ordinea de zi

respectiv alegerea viceprimarului, solicitand in acest sens propuneri ''  
Domnui tr '{ ire.r Peiri$or Florin propLlne pe domnul Mirea Bogdan
Domnul Nlihalce.L Gabriel propune pe doamna Rotaru Mih:rela Pompilia
Pre$edintele de Sedil-rta intreabe daca mai sunt propuneri '
Daca nu, se propune o pauza pentru completarea buletinelor ' le vot
Preqedintele de $edjnta preciz'eazA ca votul se va exercita prin inscrierea cuvantll lui

,,da" in dreptul numelui cclui pe carc doreqte sa i l voteze
Sl] impart buletinele cie vot

acest sens in Proces verb!l l.
Dupi 15 minute, Pre$edinta

verbal precizand c.r u fosL validlte
comisiei de validare a mandateior da citire procesului

mandatele tutLrror consilierilor decl.rrati nlegi si prezcn[i

Mihaela Pompilia, 2 voturi
Se voteazt-
Se extrag buletirlclc dc vot si se numarul voturile
Rezultat;l votarrii: Nlirca Bogdan I voturi pentru, Rotaru

per  l -  r u .
Prin hotararea nr'  24, clomnul Mirea Bogdan este ales viceprimar'



Preqcdinte dc 5edinta propune trecerea ia ult imul punct dc pe ordinea de zi, respectiv
la stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de acti;itate,
propunand in acest sen orgalrizarea a trei comisii dupa cum urmeaza:

l.Comisia pentru activitati economico financiare, agricultura, administrarea
domeniului public si privat al comunei. de munca si de protectie sociala formate din 5
membri:

2.Comisia jurictica, apar.rrea ordinii publice, de discipline, pentru invalemant,
sdndtate si farnil ie, protec!ie copii, t ineret si sport, activitdti social culturale si cultc,
fdrmata din 3 me nrbrj;

3.Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, proteclia mediului si turism
formata din 3 membri.

Supusa Ia vot propunerea este aprobata in unanimitate.
Domnul Mirea Bogdan propune ca din comisia pentru activiteti economico_

financiarc, agdclrl luri, administrarea domeniului public si privat al comunei, de muncA si
de protectie sociala sa faci pz.rrte urmitorii consilieri:

Vizitiu Daniel, Ror.rru lvlihaela, Cojocaru Dan-Gabriel, Mangaloiu Ion Titi si petcu
Draguta Dlena.

Supusa 1a vot propLtnerea este aprobata cu unanimitate de voturi.
Prin votul descl-ris ;t majoritati i  consil ieri lor ce o compun, comisia isi alege ca

pre$edinte pe domnul Vizit iu Daniel si secretar pe doamna Rotaru Mihaela pompilia.
Domnul Vizit iu Daniel propune ca din comisia juridici, aplrarea ordinii publice, de

disciplina, pentru invit imant, sinetate si lamilie, proteclie copli, t ineret si sport, activit it i
social-cltlturale si culte s.r iaci parte urmitorii consilieri:

Mirea Claudia-Mihaela, Popescu Vasile-Dan si Mihalcea Gabr1e1.
Supusa la vot propLtnerea este aprobata cu unanimitate dat voturt.
Prin votul deschis a majoritati i  consil ieri lor ce o comLlun, comisia isi alege ca

pre$edinte pe doamna Mirea Claudia Mihaela si secretar pe domnul popescu Vasile_Dan.
Doamna l)etco Draguta elena propune ca din comisia pentru amenajarea tcritoriuluj,

urbanism, proteclia mcdlului si turism sa faca parte Mirea Bogdan, Mirea petri$or,Florin si
Cojocarar Dan Gabriel.

Supusa ia vot propuncrea este aprobata cu unanimitate de voturi.
Prin votul cleschis a majoritati i  consil ieri lor ce o complin, comisia isi alegc ca

preqedinte pe dom[ul Mirca Bogdan si secretar pe domnul Mirea peLriEo| Florin.
Rezultatul stabil ir i i  si constiLuiri i  comisii lor de specialitate a fost consemnat in hotararea
nr .25 .

In incheicre, domnul Mihalcea Cabriel, preSedintele qedintei, declaia inchise lucriri le
riedintel, mullumind tuturor pentru coiaborare.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal, spre cele legale.

Secretaful comunei,
ec. viFqi4$ re fan

t - f  l ' l\liM

Pre$edintele qedinLei,
ihalcea Cabriel


