PROCES

-

VERBAL

Încheiat astăzi, 25.06.2016, cu ocazia şedinţei de constituire a Consiliului
local Merei la care a participat un număr de 15 consilieri din totalul de 15.
Convocarea Consiliului local s-a facut prin Ordinul nr.406 din 22.06.2016 al
Prefectului Judeţului Buzău
La şedinţă mai participă : domnul George Sava, Prefectul Judeţului Buzău,
însoţit de reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, respectiv, şeful serviciului legalitate,
doamna Pavel Diana Maria, şeful serviciului financiar contabil Eduard Valentin
Coman, iar din partea Judecătorie Buzău doamna judecător Dumitru Paraschiva.
Este prezent domnul primar Chircă Ştefan, ales primar al comunei Merei la
alegerile din 05.06.2016.
Domnul prefect deschide lucrările şedinţei prezentând ordinul de convocare.
Se anunţă situaţia prezenţei consilierilor aleşi, precum şi persoanele care participă
ca invitaţi, menţionează că şedinţa este legal constituită întucât în sală sunt
prezenţi numărul de consilieri prevăzut de lege.
Domnul prefect precizează că din verificările efectuate a reieşit faptul că cel
mai în vârstă dintre consilieri este domnul Stanciu Gheorghe(decanul de vârstă), iar
cei mai tineri, cei doi asistenţi, sunt domnul Pană Marius Marian şi domnul
Ionaşcu Laurenţiu Irinel.
Îi invită pe preşedintele şedinţei de constituire (decanul de vârstă), domnul
Stanciu Gheorghe şi pe cei doi asistenţi să preia conducerea acestei şedinţei.
Preşedintele de vărstă prezintă ordinea de zi al şedinţei de constituire pe care
îl supune votului consilierilor prezenţi astfel:
1. Alegerea comisiei de validare.
2. Validarea mandatelor consilierilor locali.
3. Depunerea jurământului de către consilierii validaţi.
4. Declararea ca legal constituit a Consiliului local Merei.
5. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Merei.
6. Prezentarea rezultatului validării alegerii Primarului Comunei Merei;
7. Depunerea jurământului de către primarul comunei Merei;
8. Alegerea viceprimarului comunei Merei.
9. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Mereii şi
stabilirea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului local
Merei.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
Se acordă o pauză pentru constituirea grupurilor de consilieri.
În timpul pauzei, secretarul comunei prezintă preşedintelui dosarele
consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost
primite de la biroul electoral de circumscripţie .
La reluarea lucrărilor se anunţă constituirea grupului de consilieri :
PSD + ALDE şi liderii acestor grupuri, respectiv domnul Bob Ion Marian lider pentru
grupul PSD+ALDE format din 13 consilieri .
 La punctul 1, Alegerea comisiei de validare
Preşedintele de vârstă menţionează faptul că potrivit legii, şedinţa de
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constituire începe cu alegerea unei comisii de validare, alcătuită din 3-5 consilieri,
comisia fiind aleasă prin vot deschis. Liderul de grup propune ca această comisie să
fie alcătuită din 3 consilieri şi se supune aprobării prin vot deschis, exprimat prin
ridicare de mâini. Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de
către grupurile de consilieri, numărul de locuri cuvenite fiecărui grup fiind
determinat în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză. Grupul
PSD propune ca din comisia de validare să facă parte : doamna consilier Ionaşcu
Valerica , domnul consilier Bob Ion Marian şi domnul consilier Lăzăroiu Marian .
Alegerea membrilor comisiei de validare s-a făcut individual prin votul deschis
al consilierilor prezenţi, membrii comisiei de validare fiind votaţi în unanimitate.
Comisia alege din rândul său preşedintele, secretarul şi ceilalţi membrii. Iată
structura comisiei de validare:
Ionaşcu Valerica – preşedinte
Bob Ion Marian – secretar
Lăzăroiu Marian – membru
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea comisiei de validare a
Consiliului local al comunei Cernăteşti, care se aprobă cu 15 voturi pentru.
În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 35.
 La punctul 2, Validarea mandatelor consilierilor locali
Preşedintele de vârstă propune o pauză pentru verificarea legalităţii alegerii
fiecărui consilier local de către comisia de validare în conformitate cu înscrisurile
existente în dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi în cele ale supleanţilor. Comisia
de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier încheind în acest sens
un proces verbal.
Doamna Ionaşcu Valerica în calitate de preşedinte al Comisiei de validare
prezintă procesul verbal întocmit în urma verificării alegerii fiecărui consilier local
(proces verbal care se află anexat la dosarul de şedinţă).
Doamna Ionaşcu Valerica
preşedintele al Comisie de validare prezintă
procesului verbal întocmit în urma verificării alegerii fiecărui consilier local .
În continuare urmează potrivit legii validarea individuală a fiecărui consilier,
în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă.
Persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot.
Se supune la vot pentru validare mandatul de consilier local al d-lui BACIU
ARISTIDE. Rezultatul votului este următorul: 14 voturi pentru, domnul BACIU
ARISTIDE nu participă la vot.
Se supune la vot pentru validare mandatul de consilier local al d-lui BOB ION
MARIAN. Rezultatul votului este următorul: 14 voturi pentru, domnul BOB ION MARIAN
nu participă la vot.
Se supune la vot pentru validare mandatul de consilier local al d-lui FÎNARU
NICOLAE. Rezultatul votului este următorul: 14 voturi pentru, domnul FÎNARU
NICOLAE nu participă la vot.
Se supune la vot pentru validare mandatul de consilier local al d-lui IONAŞCU
CLAUDEL TOMIŢĂ. Rezultatul votului este următorul: 14 voturi pentru, domnul
IONAŞCU CLAUDEL TOMIŢĂ nu participă la vot.
Se supune la vot pentru validare mandatul de consilier local al d-lui IONAŞCU
LAURENŢIU IRINEL. Rezultatul votului este următorul: 14 voturi pentru, domnul
IONAŞCU LAURENŢIU IRINEL nu participă la vot.
Se supune la vot pentru validare mandatul de consilier local al d-nei IONAŞCU
VALERICA. Rezultatul votului este următorul: 14 voturi pentru, doamna IONAŞCU
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nu participă la vot.
Se supune la vot pentru validare mandatul de consilier local al d-lui LAZAROIU
MARIAN. Rezultatul votului este următorul: 14 voturi pentru, domnul LAZAROIU
MARIAN nu participă la vot.
Se supune la vot pentru validare mandatul de consilier local al d-lui PANĂ
MARIUS MARIAN. Rezultatul votului este următorul: 14 voturi pentru, domnul PANĂ
MARIUS MARIAN nu participă la vot.
Se supune la vot pentru validare mandatul de consilier local al d-nei PARTAL
POLIANA FLORICA. Rezultatul votului este următorul: 14 voturi pentru, doamna
PARTAL POLIANA FLORICA nu participă la vot.
Se supune la vot pentru validare mandatul de consilier local al d-lui PREDA
MARIAN. Rezultatul votului este următorul: 14 voturi pentru, domnul PREDA MARIAN
nu participă la vot.
Se supune la vot pentru validare mandatul de consilier local al d-lui ROTARU
IONEL. Rezultatul votului este următorul: 14 voturi pentru, domnul ROTARU IONEL nu
participă la vot.
Se supune la vot pentru validare mandatul de consilier local al d-lui SCÎNTEE
GABRIEL. Rezultatul votului este următorul: 14 voturi pentru, domnul SCÎNTEE
GABRIEL nu participă la vot.
Se supune la vot pentru validare mandatul de consilier local al d-lui STANCIU
GHEORGHE. Rezultatul votului este următorul: 14 voturi pentru, domnul STANCIU
GHEORGHE nu participă la vot.
Se supune la vot pentru validare mandatul de consilier local al d-lui
STOENESCU CORNEL. Rezultatul votului este următorul: 14 voturi pentru, domnul
STOENESCU CORNEL nu participă la vot.
Se supune la vot pentru validare mandatul de consilier local al d-nei ŢURLOIU
CORINA NICOLETA. Rezultatul votului este următorul: 14 voturi pentru, doamna
ŢURLOIU CORINA NICOLETA nu participă la vot.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatelor
consilierilor locali aleşi în Consiliul Local al Comunei Merei, care se aprobă cu 15
voturi pentru.
VALERICA

În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 36.
 La punctul 3, Depunerea jurământului de către consilierii validaţi
Se depune jurământului de către consilierii validaţi.
Secretarul comunei citeşte jurământul şi fiecare consilier validat, în ordine
alfabetică, se prezintă în faţa unei mese special amenajate pe care se află un
exemplar din Constituţie şi din Bibilie, pe care consilierul pune mâna stângă,
concomitent şi rosteşte cuvântul ,, Jur,,, după care semnează formularul
jurământului. Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de validare iar
exemplarul 2 se înmânează fiecărui consilier.
 La punctul 4, Declararea ca legal constituit a Consiliului local Merei
După depunerea jurământului de către consilieri, preşedintele de vărstă
declară consiliu legal constituit şi se adoptă hotărârea nr. 37 privind declararea
Consiliului local al Comunei Merei ca legal constituit, care se aprobă cu 15 voturi
pentru.
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Merei

 La punctul 5, Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local

În continuare, se face propunerea pentru preşedinte de şedinţă.
Domnul
consilier Fînaru Nicolae îl propune ca preşedinte de şedinţă pe
domnul consilier Bob Ion Marian.
Nu se mai fac alte propuneri .
Se supune la vot propunerea ca domnul consilier Bob Ion Marian să fie ales
preşedinte de şedinţă şi se aprobă cu 15 voturi “ pentru “, adoptându-se în acest
sens hotărârea nr. 38 privind alegerea preşedintelui de şedinţă , pe o perioadă de 3
luni.
 La punctul 6, Prezentarea rezultatului validării alegerii Primarului
Comunei Merei
După preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către preşedintele de
şedinţă, acesta acordă cuvântul doamnei magistrat, judecător Dumitru Paraschiva,
să prezinte în faţa Consiliului local sentinţa de validare a alegerii Primarului
comunei Merei.
 La punctul 7, Depunerea jurământului de către primarul comunei
Merei
În continuare are loc ceremonia de depunere a jurământului de către
primarul ales.
Domnul
Chircă
Ştefan,
primarul
comunei
Merei,
depune
jurământului,semnează formularul jurământului în două exemplare, din care un
exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de validare iar exemplarul 2 se
înmânează domnului primar.
 La punctul 8, Alegerea viceprimarului comunei Merei
Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se fac propuneri de candidaturi
pentru alegerea viceprimarului comunei Merei.
Domnul consilier Lăzăroiu Marian îl propune pe domnul Bob Ion Marian.
Domnul consilier Ionaşcu Claudel Tomiţă îl propune pe domnul Lăzăroiu
Marian.
Domnul consilier Bob Ion Marian este întrebat dacă este de acord cu
propunerea.
Domnul consilier Bob Ion Marian răspunde că este de acord.
Domnul consilier Lăzăroiu Marian este întrebat dacă este de acord cu
propunerea.
Domnul consilier Lăzăroiu Marian răspunde că nu este de acord.
Este supusă la vot propunerea pentru domnul consilier Bob Ion Marian care
este votată în unanimitate.
Alegerea viceprimarului se face prin vot secret, fiecare consilier primeşte un
singur buletin de vot pe care este trecut numele candidatului propus.
Preşedintele de şedinţă explică modalitatea de exercitare a votului: se scrie în
dreptul numelui celui propus cuvântul ,, DA,, în cazul în care se doreşte alegerea
respectivului candidat.. Se supune la vot modalitatea de exercitare a votului, iar
rezultatul votului este de 15 voturi “ pentru”.
În urma exercitării votului secret, comisia de validare verificând buletinele de
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vot anunţă rezultatul votării: 15 voturi pentru domnul consilier Bob Ion
Marian.
Se adoptă hotărârea nr.39 privind alegerea viceprimarului comunei Merei cu
15 voturi “pentru”.
 La punctul 9, Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
local Mereii şi stabilirea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale
Consiliului local Merei
În vederea adoptării hotărârii privind aprobarea numărului, denumirii şi
componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Merei pentru
diferite domenii de specialitate sunt propuse de Grupul PSD+ALDE domeniile de
activitate, denumirea comisiilor precum şi numărul de membri pe fiecare comisie ,
propunându-se totodată, din rândul membrilor câte un preşedinte şi un secretar,
după cum urmează:
a) Comisia pentru agricultură, activităţi economico financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, având
următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
b)
1.
2.
3.
4.
5.

IONAŞCU VALERICA,
PARTAL POLIANA FLORICA,
BOB ION MARIAN,
PANĂ MARIUS MARIAN,
IONAŞCU LAURENŢIU IRINEL,
ROTARU IONEL,
PREDA MARIAN,

consilier local P.S.D - preşedinte
consilier local A.L.D.E - secretar
consilier local P.S.D
- membru
consilier local P.S.D
- membru
consilier local P.S.D
- membru
consilier local P.S.D
- membru
consilier local P.S.D
- membru

Comisia juridică şi de disciplină, având următoarea componenţă:
LAZAROIU MARIAN,
consilier local
BACIU ARISTIDE,
consilier local
IONAŞCU CLAUDEL TOMIŢĂ, consilier local
SCÎNTEE GABRIEL,
consilier local
FÎNARU NICOLAE,
consilier local

P.S.D
P.S.D.
P.N.L.
P.S.D
P.S.D

- preşedinte
- secretar
- membru
- membru
- membru

c)
Comisia pentru activităţi social-culturale şi culte, învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, având
următoarea componenţă:
1. STANCIU GHEORGHE,
consilier local P.S.D - preşedinte
2. ŢURLOIU CORINA NICOLETA, consilier local P.N.L - secretar
3. STOENESCU CORNEL,
consilier local P.S.D - membru
Se supune la vot hotărârea privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Merei, judeţul Buzău, pe principalele domenii de
activitate, care este votată cu 15 voturi „pentru”, adoptându-se în acest sens
hotărârea nr.40 .
În continuare domnul Prefect George Sava se adresează felicitări membrilor
noului consiliu local , urându-le succes în activitatea viitoare şi în acord cu
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legislaţia în vigoare. De asemenea, doamna judecător Paraschiva Dumitru felicită
consilierii locali, dorindu-le succes în activitate.
Fiind încheiate toate luările de cuvânt, preşedintele de şedinţă declară închise
lucrările şedinţei de constituire a Consiliului Local al comunei Merei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Bob Ion Marian

Grigoroiu Paula

Prezentul proces-verbal a fost prezentat în cadrul şedinţei ordinare
desfăşurată în ziua de_____________________
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