ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GAUJANI
Nr.6664/25.06.2012

MINUTA
privind desfasurarea lucrarilor sedintei de constituire a Consiliului Local
Gaujani din 25.06.2012
La sedinta participa toti consilierii alesi, d-l jurist Chetraru Florin, d-l
Cornoiu Dorin, reprezentantul Judecatoriei Giurgiu, doamna Dunare Aurica,
secretarul comunei Gaujani si ca invitat domnul Taranu Victor.
In deschiderea lucrarilor sedintei de constituire a Consiliului Local Gaujani,
d-l Cornoiu Dorin se adreseaza celor prezenti.
Doamnelor si domnilor,
In conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice
locale, republicata, modificata si completata, Consiliul Local Gaujani ales la data de
10.06.2012 a fost convocat astazi, la ora 10, in sedinta de constituire, prin Ordinul
prefectului nr.237/22.06.2012.
Potrivit art.29 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,
republicata, modificata si completata, Consiliul Local Gaujani este format din 11
consilieri.
Intrucat la aceasta sedinta de constituire participa 11 consilieri alesi, declar
deschise lucrarile sale, fiind intrunite cerintele art.30, alin.2 din Legea nr.215/2001
a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata.
Doresc sa va informez ca potrivit art.30, alin.2 din aceeasi lege, prima parte a
lucrarilor sedintei de constituire urmeaza sa fie condusa de cel mai in varsta
consilier, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri.
Verificand datele de stare civila ale consilierilor alesi, rezulta ca cel mai in
varsta consilier este domnul Soare Marin nascut la data de 19.01.1950, iar cei mai
tineri sunt: domnul Radu Ionel Eduard nascut la data de 07.01.1975 si doamna
Blaga Lucica-Mihaela, nascuta la data de 02.01.1974.
Ii rog pe acesti consilieri sa treaca la prezidiu si sa preia conducerea lucrarilor
sedintei.
Cel mai in varsta consilier, domnul Soare Marin ia cuvantul:
Doamnelor si domnilor consilieri,
Propun Consiliului Local Gaujani intrunit in sedinta de constituire urmatoarea
ordine de zi:
1.Proiect de hotarare privind alegerea comisiei de validare.
2.Proiect de hotarare privind validarea mandatelor consilierilor alesi in Consiliul
Local Gaujani.
3.Depunerea juramantului de catre consilieri.
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4.Proiect de hotarare privind constituirea Consiliului Local Gaujani.
5.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
6.Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului.
7.Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si componentei comisiilor de
specialitate pe principalele domenii de activitate.
Se supune la vot ordinea de zi propusa, care este aprobata in unanimitate de
voturi.
La punctul 1 al ordinii de zi, presedintele de varsta arata ca in scopul validarii
mandatelor este necesar ca in conformitate cu prevederile art.31, alin.2, din Legea
nr.215/2001 a aministrtiei publice locale, republicata, modificata si completata, sa
fie aleasa o comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri, alegere care se face
individual, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti.
Comisia de validare va functiona pe intreaga durata a mandatului.
Va propun ca aceasta comisie sa fie compusa din 3 consilieri, si sa reflecte,
pe cat posibil, configuratia politica a consiliului nostru local.
Supusa la vot, aceasta propunere este aprobata cu 10 voturi pentru si 1
abtinere, a domnului Bunea Mihai.
Se solicita sa se faca propuneri pentru componenta nominala a comisiei de
validare.
D-l Chiosea Vasile Nelu propune pe domnii Musca Stefan si Gheta Adrian Petrisor.
D-na Anghel Stela propune pe d-l Turmac Mihaita Razvan Daniel.
Se supune la vot, prin vot deschis individual, fiecare propunere nominala:
Pentru domnul Musca Stefan se obtine unanimitate de voturi.
Pentru domnul Gheta Adrian Petrisor se obtine unanimitate de voturi.
Pentru domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel se obtine unanimitate de
voturi.
Dupa constituirea comisiei de validare, aceasta isi alege presedinte pe domnul
Gheta Adrian Petrisor si secretar pe d-l Musca Stefan.
In continuare, este supus la vot in totalitate proiectul de hotarare privind
alegerea comisiei de validare a Consiliului Local Gaujani si aprobat in unanimitate
de voturi, adoptandu-se Hotararea nr.1/25.06.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.
Apoi, domnul presedinte de varsta, propune o pauza de 15 de minute pentru a
da posibilitatea comisiei de validare sa verifice legalitatea alegerii fiecarui consilier
si sa-si intocmeasca procesul-verbal.
Supusa la vot, aceasta propunere este aprobata in unanimitate de voturi.
Comisia de validare verifica legalitatea alegerii fiecarui consilier si
elaboreaza propunerile de validare a 11 consilieri si de invalidare a unui consilier.
La reluarea lucrarilor, presedintele de varsta da cuvantul presedintelui
comisiei de validare pentru a prezenta raportul intocmit si lista consilierilor propusi
spre validare.
Propunerile de validare si invalidare sunt supuse la vot separat, in ordine
alfabetica, cu votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana
al carei mandat este supus validarii sau invalidarii, nu participa la vot. Pentru
fiecare consilier s-au obtinut 10 voturi pentru si o abtinere.
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La punctual 2 al ordinii de zi, presedintele de varsta citeste proiectul de
hotarare privind validarea mandatelor consilierilor alesi, dupa care il supune la vot.
Acesta este aprobat in unanimitate de voturi, adoptandu-se Hotararea
nr.2/25.06.2012.
La punctual 3 al ordinii de zi, domnul presedinte de varsta arata ca potrivit
art.32 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificata
si completata, consilierii ale caror mandate au fost validate, depun in fata consiliului
local un juramant.
Secretarul comunei Gaujani citeste juramantul, dupa care consilierii validati
se prezinta in ordine alfabetica la masa special amenajata, pun mana stanga atat pe
Constitutie, cat si pe biblie, pronunta cuvantul “jur”, dupa care semneaza juramantul
de credinta in doua exemplare, din care unul se inmaneaza consilierului.
Potrivit art.33 din Legea nr.215/2001 a aministratiei publice locale,
republicata, modificata si completata si art.7 din Legea nr.393/2004 privind statutul
alesilor locali, modificata si completata, consilierii care refuza sa depuna juramantul
sunt considerati demisionati de drept. Niciun consilier nu a refuzat sa depuna
juramantul.
Dupa procedura de depunere a juramantului, presedintele de varsta arata ca
au depus juramantul un numar de 11 consilieri, din totalul de 11 validati, si declara
Consiliul Local Gaujani legal constituit.
La punctul 4 al ordinii de zi, domnul presedinte de varsta, citeste proiectul de
hotarare privind constituirea Consiliului Local Gaujani.
Supus al vot, acesta este aprobat in unanimitate de voturi, adoptandu-se
Hotararea nr.3/25.06.2012.
La punctul 5 al ordinii de zi, se procedeaza la alegerea presedintelui de
sedinta pentru o perioada de 3 luni, cu votul deschis al majoritatii consilierilor in
functie.
D-na Anghel Stela propune pe d-na Blaga Lucica Mihaela ca presedinte de sedinta
pentru o perioada de 3 luni.
D-l Gheta Adrian Petrisor propune pe d-l Soare Marin ca presedinte de sedinta
pentru o perioada de 3 luni.
Pentru doamna Blaga Lucica Mihaela se obtin 4 voturi pentru si 7 impotriva.
Pentru domnul Soare Marin se obtin 7 voturi pentru si 4 impotriva.
Domnul presedinte de varsta da citire proiectului de hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta si il supune la vot.
Acesta este aprobat cu 7 voturi pentru si 4 voturi impotriva, adoptandu-se Hotararea
nr.4/25.06.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.
Domnul presedinte de varsta conduce in continuare lucrarile sedintei.
Domnul presedinte de sedinta Soare Marin arata ca in aceasta sedinta are loc
ceremonia depunerii juramantului de catre primarul ales, respectiv domnul Marcu
Dumitru. In acest scop, da cuvantul reprezentantului Judecatoriei Giurgiu, pentru a
prezenta hotararea de validare a alegerii primarului.
Dupa prezentarea Hotararii de validare nr.4846/2012 pronuntata de Judecatoria
Giurgiu in dosarul nr.9849/236/2012, domnul Marcu Dumitru depune juramantul,
purtand esarfa.
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La punctul 6 al ordinii de zi, domnul presedinte de sedinta arata ca potrivit
art.57, alin.3, din Legea administratieie publice locale nr.215/2001, republicata,
modificata si completata, si art.11, alin.1 din OG nr.35/2002, viceprimarul este ales
cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie.
Propunerile se fac de catre grupurile de consilieri, de catre consilieri si se
inscriu in buletinele de vot in ordinea in care au fost facute.
Se fac propuneri pentru viceprimar dupa cum urmeaza:
1.D-l Gheta Adrian Petrisor propune pe domnul Soare Marin.
2.D-na Anghel Stela propune pe doamna Blaga Lucica Mihaela.
Domnul presedinte de sedinta propune ca numararea voturilor sa fie facuta de
membrii comisiei de validare. Toti consilierii sunt de acord.
Se completeaza buletinele de vot si se inmaneaza fiecarui consilier cate 1 exemplar.
Se voteaza cu vot secret.
La numararea voturilor s-au obtinut:
6 voturi pentru domnul Soare Marin;
5 voturi pentru doamna Blaga Lucica Mihaela.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind alegerea
viceprimarului comunei Gaujani.
Se obtin 6 voturi pentru si 5 abtineri, ale domnilor Blaga Lucica Mihaela,
Geadau Liviu Marian, Turmac Mihaita Razvan Daniel, Anghel Stela si Bunea
Mihai, adoptandu-se Hotararea nr.5/25.06.2012 de catre Consiliul Local Gaujani.
La punctul 7 al ordinii de zi, se ia in discutie proiectul de hotarare privind
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, conform
art.54 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificata
si completata.
Domnul presedinte de sedinta arata ca acest proiect de hotarare se initiaza
avand in vedere specificul activitatii din fiecare unitate administrativ teritoriala.
Numarul membrilor comisiilor va fi intotdeauna impar si vor fi constituite numai
din consilieri. Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de
consilieri, avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor
profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.
Conform art.17, alin.1 din OG nr.35/2002, modificata si completata, numarul
locurilor care revine fiecarui grup de consilieri, in fiecare comisie de specialitate se
stabileste de consiliul local, in functie de ponderea acestora in cadrul consiliului.
In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3
comisii, din care una este comisia de baza.
Apoi, solicita sa se faca nominalizari pentru fiecare comisie.
Pentru comisia economica, dezvoltare regionala, integrare europeana,
amenajarea teritoriului, urbanism, investitii, se fac urmatoarele propuneri:
1.Domnul Bunea Mihai propune pe doamna Anghel Stela.
2.Domnul Musca Stefan propune pe d-nii: Soare Marin, Chiosea Vasile Nelu si
Taranu Victor.
3.Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel propune pe domnul Bunea Mihai.
Pentru comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, se fac
urmatoarele propuneri:
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1.Domnul Gheta Adrian Petrisor propune pe domnul Radu Ionel Eduard.
2.Domnul Bunea Mihai propune pe domnul Geadau Liviu Marian.
3.Domnul Turmac Mihaita Razvan Daniel propune pe doamna Blaga Lucica
Mihaela.
Pentru comisia juridica si apararea ordinii publice se fac urmatoarele
propuneri:
1.Domnul Chiosea Vasile Nelu propune pe domnul Gheta Adrian Petrisor si pe
domnul Musca Stefan..
2.Domnul Geadau Liviu Marian propune pe domnul Turmac Mihaita Razvan
Daniel.
Domnul presedinte de sedinta citeste proiectul de hotarare privind
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, dupa
care il supune la vot.
Acesta este aprobat in unanimitate de voturi, adoptandu-se Hotararea
nr.6/25.06.2012 de care Consiliul Local Gaujani.
Deoarece problemele cuprinse in ordinea de zi au fost parcurse, d-l presedinte
de sedinta declara inchise lucrarile acesteia.
Drept pentru care s-a incheiat prezenta minuta in trei exemplare.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR

SOARE MARIN

DUNARE AURICA

